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-ثمهيد-

الشديدالنقدتوجيهفياللقاء""هركزمؤتمراتبدأتعديدةسنواتمنذ

ولمشعبنا.ولابناءالمحليةللكنيسةالعدائيةولمواقفهمالصياينة"للمسيحيين

العالمانحاءجمىفيالعديدةهؤسساتهموبحقلتستثنالانتقاداتهذهتكن

القدسمدينةفيهؤخراانشئتالتيالدوليةالمسيحيةبالسفارةيسمىهاومنها

اعلاماتنظم""السفارةهذهانالمعروفوهن.الاسرائيليةالسياسةخدهةبهدف

الىتهدفهختلفةبراهجباعدادوتقومخاصةوللفلسطينيينعاهةللعربمعاديا

هولاءمواقفوتنبعخاص.بشكلمنهاوالاستيطانيةالاسرائيليةالسياسةدعم

هغلوطاتفسيراوتفسيرهالمقدسللكتابفهمهمسوءهنالاصوليينالمسيحيين

معظمغرارعلىاسرائيلدولةلصالحخاطئاسياسيااستغلالاواستغلاله

دولةانتعتبرالتيالمغلوطةالتفسيراتهذهله،والصهيونيةاليهوريةالتفسيرات

الانبياء.لاقوالوتتفةالقديمالعهداسفارفيوردلماتحقيقهبماسرائيل

رفضامرفوضةاللأهوتيةبالمغالطاتوالمملوءةالمتحيزةالتفسيراتهذهان

المسيحيينقبلومنالغربيينالمسيحييناللاهوتيينهنالكثيرينقبلهنقاطعا

بالغبقلقيراقبونوهمالكنيسةفيجديدةبدعةيعتبرونهاالذينالشرقيين

الىاضافة،صراحةعنهعبزالقلقهذا.المنطقةسكانحياةفيالخطيرتدخلهم

هؤخرااصدرحيثمناسبةمناكترفيالاوسطالشرقكفائ!سمجلساللقاء،مركز

لنااذنوقدوتطورهاالصهيونيةالمسيحيةتاريخعنالانجليزيةباللغةكتيبا

الشرقكنائسمجلمسأرانولقد.العربيةاللغةالىبترجمتهقمناانبعدبنشره

كلئاالدوليةالمسيحيةالسفارة8891عامقبرصفيصدرالذيبيانهفيالاوسط

المسيحيةالسفارةحولرسميابياناالقدسفيالمسيحيةالكنائسرؤساءاصدر

فيه:جاء8891عامنيسانهنعشرالثالثفيالقدسجريدةفينشرالدولية

كنائسناتمثللاالدوليةالمسيحيةالسفارةنفسهاتدعوالتبمالهيئة".ان

تستطيعلاانهاكماالبلاوهذهفيكنائسناتمثلبأنمنوطةولامخونةوليست

بنشاطاتهاولاالسفارةبهذهنعترفلااننا.العالمفيالمؤمفينغالبيةتمثلان

هنانطلقتونورهالانجيلوهدىالمسيحالسيدتعاليمانوبمابمؤتمراتها.ولا

تكريمفينجتهدرحيثالمقدسةديانتنانحننمثلحيثنفسهاالديارهذه

الخارجمنيأتوننااناسالىبحاجةلسنافانناعليهاوالمحافظةالمقدسات

رفضانرفضكمالواقعنا.واعينغيروانهمخصوصاباسمفايتصرفوااوليتحدثوا

المقدسة.للكتبسياسيتفسيراجميباتا

فيفقطينحصرلاالصهيونيةالمسيحيةالجماعاتهذهإدانةانوالواقع

المحليةالكنيسةابناءمنواحدكللمشمليمتدبلالمسيحيةالطوائفرؤساء
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الوطنيالمسيحبمالمؤمنبينيميزكيفيعرفالذ!شعبناابناءمنفردوكل

الطرقالىشعبناابناءننبهانهناونريد.المشبوهةالجماعاتهذهمواقفوبين

كئيراتركزوالتبموغيرهاالاسرائيليةالاعلأموسائلقبلهنالمستعملةالخبيثة

ليسوذلكاليهوديةالاستيطانلمشارءسودعمهمالصهاينةالمسيحييندورعلى

العنصريةوخلقالطائفيةبذورزرعفيرغبةبالتأكيدولكنبهمحبابالضرورة

الهزيلالمسيحيالدورهذاابرازخلألهنالواحدالفلسطينيالشعبابناءبين

.المأجورةالجماعاتهذهلمثل

هذانشربمكانالاهميةمنانهاللقاء"!هركزرأى،المحاولاتهذهاهام

المسيحيينوهواقفوفكربتاريختعريفهخلالهنشعبناابناءلتوعيةالكتيب

معهمالتعاهلعدمالىشعبناابناءوننبةأمرهمنكشفوبهذا.الصهاينة

هوقفعناعلناقدنكونذاتهالوقتوفي.الشيطانيةمخططاتهمعنوالابتعاد

القرميبالفكروالملتزموالعنصرىالفئويللفكرالمعاديالفلسطينيينالمسيحيين

منذعرفناهاوموذةواخؤةباحترامالمسلمينشعبناابناءهعوبالتعايشوالوطني

هنلنتمكنالوطنيةاللحمةهذهالىاليوماحوجناوها.الاسلاميةالدعوةبدء

وكيانناالمحليةكنيستناوضدضدناتحاكالتيوالدسائسللمؤاهراتالتصد!

الفلدسطينبم.

خورجمهأسعكجرش!د.
اللقاءمركزمدير
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مقدفة:

برامجالىباهتمامالنظر(MECC)الاوسطالشرقكنائسهجلسيواصل

الصهاينة."بالمسيحيينانفسهميدعونالذينالغربيينالاصوليينالمسيحيين

مسيحيةمؤسسةوهيخاصااهتماماالقدسفيالدوليةالمسيعيةالسفارةرتثير

.العقيدةهذهبتشكيليتعلقفيماعالميةرؤيةولهاذاتها،عناعلنتصهيونية

الرسميةواجتماعاتهاالقدسفيالدوليةالمسيحيةالسفارةهؤتمراتعملتولقد

دولةسياساتلاغراضخادمينالكتاببموالتفسيرالمسيحيالايمانجعلعلى

تدديلية.صهيونيةسياسية"ايديولوجيةمنهماجعلتكماالحديثةاسرائيل

المؤتمرالقدسفيالدوليةالمسيحيةالسفارةنظمت،5VkAعامهنابوفي

التيالقاعةنفسفيبسويسرابازلهديفةفيعقدالذ!الاولالصهيونيالمسيحي

المؤتمراما79180عامالاولالصهيونيالمؤتمرهرتسلثيودورفيهاعقد

بينماالفترةفيالقدسفياجتماعاتهعقدفقد،الثانيالصهيونيالمسيحبم

لقيامالاربعينالذكرىمعليتزاهن8891عامنيسانهنعشروالخامسالعاشر

اسرائيل.دولة

الشرقكنائسلمجلسالتففيذيةاللجنةخاطبت8691عامهننيسانومي

المقدسالكتاباستعمال"سوءفأدانتالصهيونيةالمسيعيةالحركةالاوسط

واعطاءدولةانشاءعلىقدسنيةهالةلاضفاءمحاولةفيالدينيةالمشاعرواستغلال

السكرتيرالىالتنفيذيةاللجنةاوعزتكما".معينةحكوهةلسياساتالشرعية

المسيحيةوالهيئاتالكنائسانتباهيلفتكيالاوسطالشرقكفائسلمجلسالعام

الخصوصبهذاالاوسطالشرقكنائسنظروجهةاليالعالمانحاءجميعفي

الجديدالخاطىءالتفسيرهذاهعالتعاهلبكيفيةيتعلقفيماتعارنهاويطلب

اذارهنالسابعفيوالمؤرخةالكنانسالىالمونجهةرسالتهففي.المسيحيللإيمان

يلي:بماالعامالامينصزحلأ9مهعام

العلاقاتتحديدفيومتناهياهامادوراالدينيلعبحيثالاوسطالشرقفي

هسيحيةلايديولوجياتمجالاييوجدلا،والدولالشعوببينالمستقبلية

بلالمسيحبم.للإيماقخطيراتشويهاوتشكلالحقجانبهامتحيزةصهيونية

لشعبالتفوقافكاركافةرفضالعالمانحاءجميعفيالمسحيينعلىيتوجب

ايضاتلحقالافكارهذهمثلانإذاللهخليقةضمنالشعوبمنغيرهعلىمعين

التمييزية،المواقفهنانفسهمتحريرعلىيلهمونقدالذينباليهوربالغاضررا

نايتوقعالذينالفلسطينيينمعالمساواةاهميةجديدهنيكتشفونوبذلك

...المقدسةالارضفيوسلامهاللهبعدلمعهميفعموا
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الىاستناداانهإذسياسيةطبيعةأ!..الصهيونية..بالمسيحيةللاهتماموليس

منكغيرهم،للمسيحيينفانالاحترامكللهنكنالذكهالضميرحريةمبدأ

ناغير.ضمائرهمعليهمتمليهاسياسيةقضيةأيةفيالمشاركةحريةءالشعوب

مادولةاومعينةسياسيةايديولوجيةعلىقدسيةهالةلاضفاءمحاولةاية

بحثهاهنبذلاالاخلأقيةالمعاييراوالانسافيالنقدمتناولعنبميداوابقائهما

ولاهوتية.كتابيةنظروجهةهن

تتمتعبامتيازوسياستهااسرائيلدولةفان،الصهاينةللمسيحيينبالنسبةاما

كتبالصدرهذاوفي.الانسانيةالعقوباتانواعمننوعلأبمغتخضعلاكونها

المسيحيةالسفارةنشرتهاالصهيونيةالمسيحيةحولعامةورقةفيبيكرجول

الىيميلانسانيةاعتباراتعلىالمبنبمالدعم..انفيها:يقولالقدسفيالدولية

حالعلىيثبتلاالتاريخانوحيثعسكريا،اسرائيلقويتكلماالضعف

التاريخيةالحقائقاساسعلىالمبنيالدعمفانءللنسيانيتعرضماوسرعان

علىالقائملاسرائيلالدعمانكما.التاريخكتابةاعيدتكلماضعفايزدادوحدها

المتحيزةغيروالطريقةالمالميةالسياسةظروفلملائمةيخضعسياسيةاعتبارات

استمرارعلىيعملانفقطشأنهمنوهذا.الاوسطالشرقمشكلةمعالجةفي

الدعماما.خاصةهدنيةبحقوقمتساوادعاءمنهمالكلمتنازعينشعبينمأساة

الكتابالىشبمءكلوقبلاولآوالمستندالوجودفياسرائيللحقالمسيحي

المتغترة-.الظروفعنالنظربغفىمتواصلاسيبقىالذجمعوحدهفهوالمقدس

كتابياهتمامهوالصهيونيةبالمسيحيةالاهتمامفانذلك،علىوبناء

المسيحيالمؤتمرعنالصادرةالبياناتاظهرتوقد.طبيعتهفيولاهوتي

المسيحيةالسفارةرعايةتحتتنظيمهماتغواللذينوالثافيالاولالصهيوفي

المسيحبمللإيمانالحقيقيةالقواعدعنبعيدةهامةتحولات،القدسفيالدولية

الكتاببموجب،الحقاليهوديللشعبانالبياناتهذهوتؤكذالكتاببم.والتفسير

يهودامنطقتبمفيهابمااسرائيلارضكاملفيبحريةالعيشفي،المقدس

علىويترتب".يهوديةدولةباعتبارهاغزةوقطاع(الغربيةالضفة)أجمأوالسامرة

بنفسيتمتعونلا-ومسلمينمسيحيينمنكالفلسطينيين-الاخرينانهذا

اجدادهم.ارضمنطردهمايضاالواجبمنكانربمابلالحق

الايمانعنخاصبشكلواضحتحولالبياناتهذهخلألهنويلاحظ

الاخيرةللخطبدقيقةوراسةخلالمنالتحولهذاويتضنح.المسيحعلىالمرتكز

القدسفيالدوليةالسفارةباسمالرسميالناطقفوندرهوفنفيلمجانللقسى
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*المسيحييتعرضبموجبهاانهإذالصهيونيةللمسيعيةبشرحهوالمتعلقة

المساعدةتقديمالىتهدفاعمالفيشاركماإذاهخففاخرةلحسابالصهيوني

وهوتهيمسوعاهميةعلىالتشديديقللذلكوتبعا.الحديثةاسرائيللدولةوالدعم

وهكذاوالدينرنة.الخلاصهعنىتوضيحفيهيعادالذ!الوقتفيوقيامته

يقوهونالتيالاعمالخلالمنفقطسيدانونفوندرهوفمن،نظرفيفالمسيحيون

يتخلونالذيناولئكهمالحقيقيينالمسيحيينانبل.اسرائيلدولةلمصلحةبها

الله."اسرائيليليصبحواالاممبمانتمامهمعن

لمجلسالتنفيذيةاللجنةاكدتالصهيونيةالمسيحيةمزاعمعلىرذهاوفي

كنائسالتزامعلى8691نيسانفيالصادربيانهافيالاوسطالشرقكنانس

هذاويعتبر.العالمجمعانحاءوفيالمنطقةفيوالسلامبالعدلالاوسطالشرق

الذينباولئكحقيقياواهتماهاالمسيحيسوعلانجيلالاهانةعن"تعبيراالالتزام

رفضتفقدالالتزامبهذاوتمسكا".الانسانيةحقوقهمهنويحرمونيعانون

اللاساميةاشكالجميعباستمرارمجلسهاخلألهنالاوسطالشرقكلئانس

.العرباواليهودضدهوجهةكانتسواءوالعنصرية

وجوبعلىالعالمانحاءجميعفيالكنائسمنغيرهاهعوائمااكدتولقد

الارضفيسواءحذعلىوالعرباليهودمنلكلوالسلاموالعدلالحريةتحقيق

وااخرويامبدأليساسرائيلاهنانالوقتنفسفيايضااعلنتكما.المقدسة

واالفلسطينبمللشعبالتاريخيالوجودحسابعلىتحقيقهيمكنالتاريخفوق

ماهذاكانان-فلسطينارضفي"الالهي..الحقاناخر.شعبلأياوامنه

للفلسطينيين.الانسانيةالحقوقحسابعلىتحقيقهيمكنلا-اليهوربهيعتقد

انمنهميفتظرالسياسيةاتجاهاتهمكانتمهماالمسيحيينانعلىتؤكذكما

يايمكنفهلالمتجسدءيسولحشخصفيالانسانمعنفسهصالحاللهانيدركوا

الايامهذهفييعملانالانسانيوالحقالالهيالحقبينالتوفيقلهذاترى

؟.المقدسةالارضفيوالعرباليهوربينوالسلامللمصالحةكاساس

علىالاعتمادوالمسلمينالمسيحيينبوسعاليهودفانذلك،الىوبالاضافة

كأساستعملانيمكنمشتركةاخلاقيةارضيةلاكتشافالروحيةتراثاتهم

نفسفيولكنها،الخاصةوالثقافيةالدينيةالهوياتاحترامعلىقادرةلمجتمعات

العدلاجلهنالنضالفيبعضابعضهاازررتشدبينهافيماالمساواةتكفلالوقت

المسيحيةالسفارةدعوةمعذلكيتوافقوقد.والاممالشعوببكافةوالسلام

وبحقيوهاولتصبحالنواحيجميعهنباورشليمللاهتمامالقدسفيالدولية
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لاانهغيرجمعاء".للبشريةجديدبعهدوبشرىالدنياارجاءكلفيتسبيحة

بالاحرىبلالصراعاوالتمييزاوللاستثثارمدينةتكونانهذهلاورشليميمكن

اللهوعدلباسرها،وللخليقةالشعوبلجمىالشاملةاللهمحبةفيهاتترجمهدينة

ابراهيم.المشتركابيهمخلالهناليهينتسبونالذينلجميعوسلاهه

بالخطرالعالمانحاءجميعفيللكنائستذكيررسالةالاهوهاالكتيبهذاان

فرضتوالتي..الصهيونية..للمسيحيةالسياسيةوالاهدافالايديولوجيةفيالكاهن

لبناءمطردةعمليةذلكيتبعانينبغبمكما.الخارجمنوالمسيحيةاليهوديةعلى

خاصبشكلالكتيبهذاويخاطب.الغربفيالكنائسبينالثقافةونشرالوعبم

وسيلون.الصهيونيةالمسيحيةعنينفصلونالذين..الغربيينالانجيليين00

الكتيرينبأنالقائلةللحقيقةنظراكبرىاهميةالغربيينالانجيليينالقادةلصوت

يدعمونالفربيين..."الانجيليينجميعبانالاعتقادالىيميلونالاوسطالشرقفبم

الصهيوفي...المسيحبم..الموقف

يشتركوابانالمعنيينالمسيحيينجميعبالحاحنطالبفانناذلكعلىوبفاء

تفسيراتمثلباعتبارها*الصهيونية..المسيحيةلظاهرةالقاطعالرفضفيمعنا

الكنائسوشهادةلحضورمعادالعقيقةفيهووالذكطالمقدسللكتابهرطوقيا

هذهفيالجاذينوالبحثالتأملعلىنحثكمكماالاوسطالشرقفيالمسيحية

القضية.

والعرفانالشكرعننعبراننوذالعاهةللورقةالمنقخةالطبعةهذهنقدموإذ

العمللمجموعةكمستشارعملالذيواجنردونالدالدكتورللقسخاصبشكل

الوثيقة.لهذهاعدادهااثناء

الاوسطالشرقكناثسمجلس

الصهيونيهالمسيحيةحولعملمجموعه
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الغربية؟الصهيونيةالمسيحيةهبمما

امراالاوسطالشرقعلىالغربيةالاصوليةالمسيحيةالمؤسدساتتدفقاصبح

التيالهيئاتتلكخاصبشكلاشهرهاوهن.المنطقةكنائسلدىبالغاقلقايثير

ترىإذالحديثةاسرائيلبدولةالخاصةوالبرامجللسياساتالمطلقالدعمتقدم

بالمسيحييننفسهاالجماعاتهذهبعضوتسمبم.التوراتيةللنبوءاتتحقيقافيها

شرط.اوقيددون"اسرائيلومساندة*لدعمدعاهاقداللهبانوتعتقدالصهاينة

احدباعتبارماالصهيونيةالمسيحيةظاهرةعلىاهتمامهاالتاليةالورقةوتركز

ثلاثهناكتوجدانهوهع.الغربيةالبروتستانتيةالمسيحيةعنالمنبثقةالفروع

هحيهنالواسعةالفئةتلكالىبالاضافةللصهيونيةمؤيدةمختلفةنزعات

منالغربيالاصوليالنوعذلكفقطبالبحثستتناولالدراسةهذهانإلا،السامية

التبموالقضايا،الرئيسةاللاهوتيةومعتقداتهاوتاريخها،،الصهيونيةالمسيحية

بذلاالبدايةوفيعام.بشكلوالمسيحيةالاوسطالشرقلمسيعيبالنسبةتثيرها

كبدعةالصهيونيةالمسيحيةالىتنظرالاوسطالشرقكنامسانعلىالتأكيدمن

تلكتدعمالاهرواقعفيفهي.المنطقةسكانحياةفيخطيروتدخلجديدة

الوحدةاجلمنالمبذولةالجهودعرقلةعلىتعملماغالباالتبمالسياسيةالبرامج

المنطقة.فيالمسيحيسولحلانجيلشهادتهموتقويضوالسلاموالعدالة

بالاصوليةالخاصةوالمصطلحاتالاساسيةالمفاهيملبعضموجزعرضوبعد

فيمنهااكنرعريضةخطوطفيالحركةهذهلتاريخملخصاالورقةتقدمالغربية

السياسية.ومساهماتهاالبارزةلشخصياتهاخاصااهتماماتعطبمكمادقيقةتفاصيل

المسيحيينمساعبمعنناجمةمتنوعةقضايافيثيرالورقةمنالاخيرالجزءأما

لاللموضوععامةكمقدهةالعرضهذاالىينظرانيجبكماالمنطقةفيالصهاينة

دقيئ.تاريخياولاهوتيكتحليل

إتاحةخلالمنالغربيةالاصوليةالصهيونيةالمسيحيةعلىالتعرفويمكن

القسصزحفلقدالخامنة.بطريقتهارائهعنليعبرالقياديينانصارهالاحدالمجال

مدينةفيتوماسشارلحفيالكائنةالمعمدانيةالكنيسةراعبم"فولويل..جيري

يلي:بماعضوا000001تضموالتيفرجينيابولايةلينتشبرغ
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الارتباطيرىيستطعانالمقدسبالكتابحقيقياايمانايؤهنهنكل"ان

اعارةانكما.الحديثةاسرائيلودولةالمسيحيةبينعراهفصميمكنلاالذجم!ه

بالكتابمؤهنمسيحبملكلبالنسبةهيانما4891عاماسرائيلدولةتكوين

)3(الجديد*.القديمالعهدينهنكلفيوردتلنبوءةتحقيقالمقدس

المسيحيالموقفعنموجزابيانا.قولويل"القسهلأحظاتوتقدم

وفقادعمهيتمالموقفهذابانيضيفانللمرءيمكنكماالاصولبمالصهيوني

اسرائيل.حكومةلمصلحةالمسيحيينلتعبئةيسعىقو!سياسيعمللبرنامج

الاحوالمنحالبأيالسياسيةللصهيونيةالاصولبمالمسيحيالدعموليس

يعودإنمالاسرائيلالغرببمالاصوبىالمسيحيفالتأييد.التاريخفيجديدةظاهرة

توخيتاماواذا.الالفيةقبلالتدبيريةيدعىقديملاهوتيمفهومالىاساسهفي

يمكنانهالآعشرءالتاسعالقرنخلالتطورتقدالنزعةهذهفانالقولفيالدقة

امااليهوركي.الرؤيويوالفكرالبروتستافتبمالاصلاحالىبالعورةجذورهااقتفاء

الانجيليةالمسيحيةضمنحركةسوىليستالصهيونيةفالمسيحيةاليوم

وبرامجهاالخاصةومؤسساتهاقياداتهاتطويرعلىتعملالتبمالغربيةالاصولية

الواضحة.السياسية

الخاصة:بالمصطلحاتجدول

التبمالاساسيةوالمصطلحاتالمفاهيمبعضباستعراضنبدأاناولابنايجدر

الاصولية.المسيحيةالاوساطنطاقفيتستعمل

انجيلية:

والكئائساللاهوتيةالمعتقداتمنواسعةسلسلةالشاملةالفئةهذهتضم

الىانجيلية..مصطلحيشيرالاوسطوالشرقاوروباانحاءمعظموفي.والهيئات

اللوثريةالكنانسبينهاومنالبروتستانتبمالاصلاحلحركةالتاريخيةالكنائس

شأنمنتقللالتيالانجليكانيةوالكنائسوالمصلحةوالمشيخيةوالميثودية

افريقيافيهاحذوالىوالجنوبيةالشماليةاميركافياما.والطقوسالكهنوت

في..الانجيليةانحينفيتماها.مختلفمعنى..انجيليةسلمصطلحفانواسياء

خبرةعلىتؤكدالتبمالبروتستانتيةالمسيحيةاطارضمنحركةعنعبارةالغرب
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الذي)والخطأعنالمنزهةاللهكلمةباعتبارهالانجيلوعلىجديد"،من*الولادة

توقعوعلى،الخاصللتبشيرقوئبرناهجوعلىحرفيا(،تفسيرهيتمهاغالبا

.الحدوثالوشيكالثانيالمسيحمجبمء

اختلافاهناكانالاالاساسيةالمبارىءهذهعلىالانجيليينمعظمويتقق

مختلفقبلهنالمعنىالدقيقةالفوارقبعضاضافةوفيالتفسيراتفيكبيرا

حركاتوجودالىالاشارةهنبدلاذلكعلىوعلاوة.الانجيليةالمجموعات

انجلترامنكلفيالاساسيةالبروتستانيتةالطوائفمعظمبينقويةانجيلية

.المتحدةوالولايات

الغربيةالانجيليةفيبارزةاتجاهاتثلاثةالاقلعلىتوجداميركاوفي

كصحيفتيالصحفبعضتمثلهالتقدصالجناحوهوالاولفالاتجاه

Sojournersو"TheOther Side"انهاالافقطصغيرةفئةيشكلانهوهع

اللاهوتيةبالمواقفتمسكهاالىبالاضافةوهيبهيستهانلابنفوذتتمتع

الثانيالاتجاهاها.الاجتماعيةبالعدالةخاصاقويابرنامجالهافاناعلأهالمذكورة

عدداالتجمعاتهذهاكبرفتعتبرالرسميةالانجيلةالكنيسةاو..بالولسط"المعروف

الاميركيين.الانجيليينهجموعمن65%تمثلقدانهاإز

اكثرتضمالتبمللانجيليينالوطنيةالرابطةفهوالرئيسيالتمثيلبمجهازهاأما

عنيا.المتفرغةالخدمةووكالاتوبرنامجهاارساليتهاالىاضافةطائفةثلاثينمن

المجموعهن25%يقاربهايمثلالذىالاصوليالجناحفهوالثالثالاتجاهاما

الراريوطريقعنيتمالذىالتبشيريعتكرويكادظهورااكثرهاوهوالكلي

الغربي.المسيحيالعالمفينمواالفئاتاسرعانهكماوالتلفزيون

تمكنوقد،نسمةمليون06نحوالمتحدةالولاياتفيالانجيليينتعداديبلغ

تتفاوتاستراتيجيةقياريةمراكزالىالوصولمنالاخيرةالسنواتفيهؤلاء

ويعتبر(r).الكبرىالتجاريةوالمؤسساتوالكونغرسالجمهوريةرئاسةبين

لاهوتهافياعتدالاالفروعهذهاكئرالاميركيةالانجيليةللحركةالاصوليالفرع

ويديننشاطا.الثلاثةالاجنحةاكثريعتبرانهكماوسياستهاالاخلاقيونظاهها

قبلبماالخاصباللاهوت،جميعهميكنلموان،الاصوليينالمسيحيينمعظم

نشاطهاقمةالىتصلالصهيونيةالمسيحيةالىالنزعةانالمرءيجدوعليهالالفية

المجموعة.هذهضمن
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ية:لتلأبيرا

حقبشكلعلىوتوضيحهبكلتتهاللهتاريخلتناولمحاولةهيالتدبيرية

سكوفيلداى.سي.السيذالرئيسيالرسميلناطقهاووفقامحذدة.تاريخية

.محذدالهيلوحيطبقاالبشريةاختبارخلالهايتتمالزمنمنفترةهيقالحقبة.

التاريخ:فيمنفصلتينمتوازيتينطريقتينللهانالجديدةالعقيدةوتزعم)4(

الكنيسة.خلالهن!الثانيةاسرائيلخلالهنتعملالاولى

اللهعلأقةفيتدزجالىتشيرحقبسبعةالتدبيريةالطرقمعظموتستخدم

النعمة.وعهدبالكنيسةيسمىهااوالسادسةالحقبةهيالحاليةفالحقبةبالبشر.

عاملالفستستمرالتيمملكتهليقممالثانيالمسيحبمجيءالحقبةهذهوتنتهي

تواصلىحينفي،العالمهنالكفيسةاختطافبعدهايتم(السابعة)الحقبة

الفقرتينوبموجب.الاخيرةالازمنةفيللهكألىاةالرئيسبمدورهااسرائيل

اللاهوتييوحناورؤيا7-9)رانيالالمقدسالكتابفيالواردتينالرئيسيتين

المنقظرالمسيحاستعادةفستتمالاعتقاد،هذاتبريرفيتستخدهانالتين16(

وسفركزاورشليم.بناءتجديدبعدوذلكاسبوعاسبعينلمدةراورلعرش

بماتؤهنالتيالخاصةالتدبيريةالجماعاتاحدىعلىالورقةهذهفيالاهتمام

الازمنةعلىتركيزهعبكليتهاللهتاريختفسرانهاحيثالالفيالحكمقبل

.الاخيرة

الالفبم:الحكم

يتعلقفيماجوهريااختلافاهختلفةهواقفثلاثةوجورالىالاشارةمنبذلا

المسيحيسوعبانالاعتقارمناسمهاتستمدالتيالفية....القبلفهناكبالالفية.

0001لمدةفيهاسيحكمالتيمملكتهتأسيسقبلالارضالىشخصهفيسيعوو

يعتقد"حينفيباسرهاللخليقةالانجيلاعلانفيهيتغالذ!الوقتفيعام

نابعدمملكتهلتأسيسثانيةسيعوديسولحبان*الالفيالحكمبعدبماالمؤمنون

النبمهذهالنظروجهةبقيتولقدكلها.الخليقةفيبالانجيلالتبشيريتم

فيتراجعتولكنهاالدينيالاصلاحعهدمنذالغربيينالانجيليينلمعظمالتقليد!

وجهةوهي"اللاألفية"اما.الالفيةقبلبماالمؤمنينلصالحالاخيرةالسنوات

تفسيرايتؤيدولارمزيةفكرةانهاعلىالالفيةفكرةفتفسرالاخيرةالنظر

حرفي.
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متمايزين.مختلفينتقليدينالىبدورهمالالفيةقبلبماالمؤهنونيتفرع

يسوععورةبانيزعمونالذينالتاريخيونالالغيةقبلبما"المؤهنونفهناك

الشهيدالىويشيرونالمسيحيةفيتاريخيهوقفهوانماالالفيحكمهوتأسيس

بهذاتمسكواالذينهنغيرهوكثيرينجوستنيانيدعلىقتلالذممهايريناوس

واالمستقبليؤنالالفيةقبلبما..المؤمنونهناكاخرىناحيةومن.الموقف

تقليدايمثلونالذين(الدراسةهذهفيلهمسنشير)كمابالتدبيرية*!المؤمنون

داربينلسونجوناعمالخلالهنعشرالتاسعالقرنفياوليبشكلظهرحديثا

للمسيحيةالحديثالمذهبتطورولقد.غيرهموكثيرينسكوفيلداي.وسي.

بالرغمالمستقبليةالالفيةقبلبماالخاصالتقليدخلالمنالاصوليةالصهيونية

التاريخبمالمعسكرالىوالاخرالحينبينيتحولونمنهمالعديدينانمن

.الاخرىالافجيليةالتقاليدمنوغيره

:الدجالالمسيح

الانحلالفيسياخذالتاويخانالالفيالحمقبلهاعقيدةجماعةتعتقد

منماخوذةالفكرةوهذه.العالمعلىالدنجالالمسيحسيطرةتتمالىانتدريجيا

ومحاولتهجديدهنالشيطانظهورالىتشيرحيثالتاسعالاصحاحدانيالسفر

قدانهااحياناالبعضظنواحدةعالميةحكوهةخلالمنالعالمعلىالسيطرة

هذهاثارتولقدذلك.الىوما..الاطلسيشمالحلفاوالمتحدةالاممتكون

مدىعلىوالتفكيرالتأهلهنالكنيرالدجالالمسيحبفكرةالمتعلقةالرواية

وهنالشخصيةلهذههحتملةهوياتعدةالىالمحدثونالمحللونويشير.التاريخ

الالفيةقبلبماالمؤمنينتفسيروبموجب.والخمينيوهتلرولينينالبابابينها

الدنجالالمسيحعلىالقضاءفسيتمأ6عدد16اصحاحاللاهوتييوحنارؤيالسفر

.هرمجدونمعركةفي

وثهايهآلعالم:الضيقهآلعظيملأ

ارهابحكماوضيق.."فترةستفشأالارضعلىالحياةانحلالاستمرارمع

يتعلقفيمااها.لسلطانهيخضعونلاالذينكلضدالدتجالالمسيحيقوده

منالكنيسةاختطافبأنتؤمنمتباينةجماعاتفهناكءالضيقةهذهبتوقيت

.مباشرةتليهاالتبمالفترةفياواثفاءهااوالضيقةهذهقبلإهاسيحدثالعالم

-11-
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السامعالاصحا!ينمنكلالىاطفيالحكمقبلبماالمؤمنونويشير

الىالاوليبولسرسالةمنرالخاسىالرامعوالاصحاصيندانيالسفرهنوالتاسع

اللاهوتييوحنارزياسفرهنوالعشرينالسالسىوالاصحاحينتسالونيكياهل

المفكرونيطرحهاالتيالحججمنوبالرغم.النظريةلهذهكتابيةكمصادر

علماءغالبيةفانولورلدءوجونليندسيهالامثالالالفيالحمقبلبماالمؤمنون

دعمااوالمقدسالكتابفيالنظرياتل!هكافيااساسايجدونلا(لمقدسالكتاب

التاريخية.المسيحيةفيلهاكبيرا

المسيحيهآلاصوليهآلصهيوثيه:جذور

الالفية.قبلالتدبيريةالعقيدةفيالاصوليةالصهيونيةالمسيحيةتتجدر

اشكالمنشكلوجودعلىالجديدالعهدفيالاوليةالدلاملبعضهنالرغموعلى

نظريةكونهاعلىللتدليلكافاساسهناكيتوفرلاانهالا،التدبيريةالنظرية

فيالخوضقبلالالفيةقبلالتدبيريةالنظريةفهمالضرورىفمنوعليه.توراتية

الصهيونية.المسيحيةتحليل

الالفي:الحكمقبلماعقيدةتطور

اليهودىالفكرفيالالفيةقبلالتدبيريةلعقيدةالحقيقيةالجذورتكمن

علىدانيالسفرويحتوي.البابليالسبيعقبخاصبشكلظهرالذمىالرؤيوى

المختلفةالمفاهيمربعض،الاخيرةالازمنةعنذهنيةبصورمفعمرؤيوكطلاهوت

ولقد.الالفيالحكمقبلهااربفيالدنجالبالمسيحعنهايعبرالتيالشرلقوى

للتارمخ،الاخيرةالازمنةفييعيشونكانواانهماليهودالرؤيونالمفكروناعتقد

هذهوشاعت".الاخيرة"المعركةمنالمؤمنينلينقذيتدخلوانبدلااللهوان

باركوخباثورةقيامحتىتاثيرهاوازدارالمكابيالعهدخلالفلسطينفيالافكار

جاءتالتيقمرانجماعةانكمام(.135-مق13)1هسعدةومذبحة

الىرؤيويتينكانتايسوعزهنفيالاسينيةوالحركةءالميتالبحربمخطوطات

.)6(الالفيةقبلالتدبيريةلعقيدةالاوليةالافكارببعضاهنتاكماكبيرحد

يسوعتلاميذوبمضالسدانيوحنابانالامحتقادالىالباحثينمنكئيرويميل

)7(.قمرانوجماعةالاسينيةبالحركةصلةعلىالاياممنيومفيكانوا

ولوقا24:ا-25)متىفيوردتالتيكتلكيسوعاقوالهنوكثير

و4:13-18تسالونيكياهلالىالاولىبولسالقديسورسالة21:.3-34

واسلوبهاالمجازيةصورهافيرؤيويةهياللاهوتييوحناروياوسفر5:ا-11(
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الثقافةفيشائعاكانالرؤيو!الادبوانخاصةالمستغرببالاهرهذاوليس

ليسانهغيرام.05وق.م003عامبينماالفترةفيفلسطينفياليهودية

الالفية.قبلللتدبيريةمتطورةعقيدةلايةالتوراةفيمكاناىفيذكرهنهناك

الميلاد!الثانيالقرنمستهلفيبالفمليختفياللأهوتيالنهبمهذاانوالواقع

بعضخلالجديدهنويظهرفقطليعودالشاذةالقليلةالحالاتبعضباستثناء

تأييدهنهناكفليسذلكءعلىوعلاوة.والسياسيالاجتماعيالاضطرابفترات

يسوعكانذلكهنالعكسوعلىبلالجدمدالعهدفيالصهيونيةللمسيحيةواضح

سفرلناويقدم.المتطرفوالتعصبالتهويدالىالراميةالنزعاتيقاوهانوبولس

الملكيرذبانمسوعمنيطلبونهمللتلاميذوصفا)لأ:6-9(الرسلاعمال

الازمنةتعرفواانلكم-ليسلاذهانهم:منيراكانيمسوعرذانغير،لاسرائيل

)3-4(غلاطيةاهلالىرسالتهوفي".سلطانهفيالابجعلياالتيوالاوقات

نابوضوحواعلن،الكنيسةعهدبدايةفيالتهويدنزعاتعلىبشدةبولسحمل

لهايمكنلاالقديمالعهدوعورانالىمشيرا"المسيحفيسواسيةالناسجميع

الجديد.العهدتبطلان

تلكخلالمنللكنيسةتحدياأم()017-.9المونتانيالجدلاثارولقد

منوهوترتليانوساصبحكماجدا.المتطورةالالفيةقبلالتدبيريةالعقيدة

العقيدةهذهعلىفأضفىمنتانوس،اتباعمنالمدافعينالمسيعيينالاباءاوائل

منالعديدانغيرافريقيا.وشمالالصغرىاسيافيحصلكماالمصداقيةبعض

عامنحووذلكهرطقةواعتبروهاالعقيدةهذهرفضواالاولىالكنائساساقفة

الفكراحياءحركةيتتبعانالمرءيستطمع،الوسطىالعصوراواخرومنذ

وعن،سياسيككياناسرائيلاحياءعنالواضحةبتعاليمهالرؤيوكياليهوو!

التقليدواصبح.اليهوديةالفظروجهةهنالالفيالحكموعقيدةالتدبيريةالنظرية

ويعتبر.اللاهوتهنالنوعهذالنشرالوسيلةبالقبلانيةالمعروفالصوفياليهود!

القدسفيبعدفيمااستقرثماسبانيافيعاشالذ!هاليفيجاكوب

شتتانفبعد.الموقفهذاتبنوالذينالاوائلالقبلانييناحدام(ا-135)740

هنصغيرةجماعاتهناكظهرتامء294عاماليهوويةالجاليةاسبانياملك

عميئتأثيرالقبلانيينلهؤلاءوكان.وفلسطيناوروباانحاءبعضفيالقبلانيين

وهيجوريخلنجوهانسامثالالمسيحيينالانسانيةالفلسفةعلماءعلى
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الاصلاححركةلاهوتيبئريخلنحثولقدلوثر.لمارتنالمعاصرينغروتيوس

هنالعديدبتعريفقامكما.القديمالعهددراسةاهميةعلىالتأكيدعلىالدينبم

9).الرؤيويةالقبلانيةبالمعتقداتالدينيينالمصلحين

امميةعلىعشرالسادسالقرنفيالبروتستانيةالاصلأححركةركزتولقد

Sola)المسيعبموالعملالايمانفيالاساسيالمرجعمنهجاعلةالمقدسالكتاب

Scriptura).المؤمنينبحقادعىفعدءالدينينالمصلحينمنالثانيالجيلاما

ونتيجة.القدسالروحمنلهميوحيماوفقالمقدسالكتابتغسيرفيكأفراو

كماعشر،السادسالقرنبعدالتفسيراتمنفيضه!اكيظهربدأفقدلذلك

الترويجهذاغمرةوفي.الكنسيةالابحاثمجالفيمتعددةاساليبتطورت

لدخولكافمجالهناكاتيحفقد،الكنيسةفيوللامركزيةالكتابيةللتغسيرات

مقبولة.مسيحيةتعاليموكأنهاضلالات

اللوثريينالمصلحينمنالثانيالجيلارخلفقدءتصحيحيوكاجراء

وخلافا.المقدسللكتابالحرفيبالمعنىالتمسكشديداسلوباوالكالفينيين

العقيدةهذهعلىالكنيسةحكمت)عندماللمونتانيينومحاورتهاالاولىللكنيسة

الاسلوبلهذامهيئاالاناصبحالاصلاحفترةبعدسادالذ!الجوفان(بالهرطقة

مقبولة.بديلةنظركوجهةليدرج

العهدقصصفييرىقديمتقليدانجلترافيهناككانذلك،غضونوفي

بضرأىفقد.البريطانيالشعبيدعلىتحققتنبويةبطوليةفصولاالقديم

اسباطكأحدالانجليزيالشعبوفي"الجديدة*اسرائيلبريطانيافياللأهوتيين

لاهوتيوناستخدمكما(.لاسرائيلالبريطانيةالموالاة)المسبيةاسرائيل

سياسية.كبراهجاوالادبيةالمؤلفا!فيالقديمللعهدالمجازيةالصوراخرون

ناغيركروهويلءوتجربةالبيوريتانيةعهدخلالسرعةالتطورهذاازرادولقد

الدينرجواحد1585عامالىتعورمبكرةفترةفييجدانيستطيعالمرء

المقدسةالارضالىاليهوواعادةالىيدعوبرايتمانجونالقسوهوالبريطانيين

اعضاءاحدهفينتشمنرىالسيرناشدا615عاموفي.توراتيةلنبؤةكتحقيق

كانولقدفلسطينصالىاليهودعودةفكرةدعمالحكومة،الانجليزىالبرلمان

والمحامينالبرلمانيينهننخبةاوساطفيعميقتأنيرفينتشلتعاليم

()01.الدينررجوالادبيةوالشخصيات
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الاصوليةالمسيحيةتعاليمبدأتكرومويلعهدتلتالتيالفترةوفي

الفرنسيةالثورتينعقبتالتيالفترةنهايةحتىماحدالىالتدهورفيالصهيونية

سياسيامناخاجديدهنوخلقتاوروباالاحداثهذهمزتحيثوالاميركية

لجاذبيةالجزئيةالاسبابوهنجديد.هنالمعتقداتهذهفيهانتعشتوروحيا

هنالعالمتاريخنهايةفيالمؤمنينسيخلصاللهبانالسائدالاعتقادالافكارهذه

Deusex)الالهيتدخلهخلأل Machina).

والمسيحيةالبريطانيهالالفبمالحكمقبلماعقيدة

الصهيونية:

الالفيةقبلالتدبيريةالعقيدةاهامالطريقالذكرالسالفةالتطوراتمهدت

فياوجدتكما،الغربفيالبروتستانتيةالمسيحيةضمنلاهوتيكتعليملتنظم

تعقيقاحدينةيهوديةدولةاقاهةبفكرةمباشرالاهوتياارتباطاالوقتنفسى

بعدتأثيرهتزايدالذ!الاتجاهلهذاهركزاانجلترااصبحتولقد.توراتيةلنبؤة

فقدالحركةهذهفيالاولىالرئيسةالشخصيةوا!"لويسالقسويعتبر

اصبحتكمااليهود.بينالمسيحيةوتشجيعلدعملندنلجمعيةمديرااصبح

المسيحيةالمبادىءعنبوضوحللتعبيرقوةاعظمجهودهبفضلالجععية

المؤتمرقبلماالىوحتى.فلسطينالىاليهوداعارةتتضمنالتيالصهيونية

الانتشارالواسعةالجمعيةولصعيفةلتعاليمهكانعاما09بالعالميالصهيوني

TheJewish"باسموالمعروفة Expositor"منعددعلىبهيستهانلاتأثيرا

()11.كولردجتيلرصموئيلامثالوالكتابالدينورجالالبرلماناعضاء

علىطرأالذ!الحديثالتطورخلالبرزتالتيالثانيةالشخصيةاما

فيعضواكانالذممطوروموندهنرعطالشريففهوانجلثرافيالصهيونيةالمسيحية

عندروموندتخلىولقتد.سنواتعشرعنتزيدلفمرةالبريطافيالعموممجلس

متفرغاحياتهكرشحيث،المقدسةالارضالىبهاقامرحلةبعدالسياسيعمله

اليهوداعادةبفكرةوارتباطهاالاصوليةالمسيحيةعنوالكتابةالتعليمفيللعمل

الفترةخلالبألبريضيمتهفيالمؤتمراتهنسلسلةايضاعقدكما.فلسطينالى

التدبيريةالعقيدةفيالجوهريةالنقاطرعمشأنهاهنكان!183-1836مابين

)2؟(.الصهيونيةالمسيحيةعنواضحلاهوتهعالالفيةقبل
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ليؤسسارلنداكنيسةتركالذىا(هه3-018)0داربينلسونجونولعل

اسمهلمعإذ،الالفيةقبلالتدبيريةلعقيدةالمروجيناعظمبلايموثاخوة

علىالمبنيةالاختطافعقيدةابتدعكما.الالفيةقبلالتدبيريةلمقيدةكمنظم

ايضاداربياصبحكما(11)4:ه-تسالونيكياهلالىالاولىالرسالةفيوردما

المتحدةالولاياتالىزيارتبسبعوقامالالفيةقبلالتدبيريةبالعقيدةمبشرا

حركةفينفرذهالىبالاضافةهذهزياراتهعملتحيث1867عامبعدوكندا

تحقيقوعلىءالعقيدةهذهرواجسرعةعلىوالنبؤةبالكتابالخاصالموتمر

معتوىالتعاليملهذهركان،الاميركيةالاصوليةالاوساطبينلهافوريةاستجابة

)13(هام.صهيونيمسيحبم

الاجتماعيينالمصلحينواحدالجنسيةالبريطانيشافتسبربمياللورداها

تحريرعلىزمنهفياخرشخصايمناكثرعملالذىالبارزينالانجيليين

هنكانفقدوتشفيلهم،الاطفالضدالتعسفيةوالممارساتالعبوديةمنبريطانيا

اجلمنالدعائيةالحملةقادةراحدالالفيةقبلمالعقيدةالمتحمسينالمؤمنين

كانإذاليهودالىنظرتهفيهاحدالىلاسامياايضاكانكمااليهود.عودة

()14انجلترا.فيلاالمقدسةالارضفييستقرونرؤيتهميفضل

هـ!وليمالقسالسياسةنحوميلاالبريطانيينالصهاينةالمسيحييناكثرومن

وهنفينافيالبريطانيةالسفارةعلىالمشرفالراعي391(لأ-)1845هيتشلر

تأييدالهوفزإذللصهيونيةالاولالمؤسسلهرتسلالمتحمسينالانصار

للقضاياالتأييدكسبحاولكماالعصيبةالفترةتلكخلالهاهةسياسيةواتصالات

)15(عاما.الثلأثينتقاربلمدةالصهيونية

للصهاينةقدموالذى1791عامصدرالذىالشهيربلفوروعدصاحباما

ايضاهوكانفقد،فلسطينفييهوديةرولةلخلىيحتاجونهاالتيالانطلاقة

لدىكانتوقد.الالفيالحكمقبلهابعقيدةالمؤمنينوهنصهيونيامسيحيا

منكلمعاجتماعاتهلاقتكما،الصهيونيالموقفالىنزعةبلفورارثراللورد

قدكانبلفورلانذلكالرأ!فياتفاقشبهوايزمانوحاييمهرتسلثيودور

هوايذوقدنسبيا.هبكرةسنمنذصهيونيااصوليامسيعياموقفاحذهاالىتبنئ

بمواقفهمعروفاوكانفلسطينفيبلانجلترافيليساليهوداستيطانايضا

)16(.اللاسامية
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ناالاالتضاؤلفيآخذالصهيونيةالاصوليةبالمسيحيةالخاصالتقليدانومع

هيئةاعضاءبعضانكما.الصغيرةالاوساطبعضفيقائمايزاللاتأثيره

المسيحيةظاهرةضمنالمؤلفينوبعضالقدسفيالدوليةالمسيعيةالسفارة

البريطانيين.منهمالصهيونية

امريكا:فيالالفبمالحكمقبلماعقيدةوازدهارنمو

الانجيليينبينالسائدةالفكرةكانت1775عاموحتى1735عاممنذ

ارواردزجوناثانامثالالدينيللشعوربايقاظهمالممروفينوالوعاظالامريكيين

للمسمحالثاشالمجيءعلىجميعهمشددولقد.الالفيالحكمبعدماعقيدةهبم

التي*الجديدة"اسرائيلاهريكافيالكثيرونورأى.الشخصيالاهتداءوعلى

بالملكوتهكذامبشرينالمسيحبيسوعالايمانعلىالعالملحملرعيت

الجديد.)17(

وعقيدةالقداسةمبداعلىالاهتمامتركز0185عاموحتى0018عامومنذ

الشرقيالساحلاجتاحعشرالتاسعالقرنمنالاربعيناتوفيالالفبم.الحكم

هنكثيروقامميلر(وليمالى)نسبةبالميلريةرعيمذهبالمتحدةاللولايات

انذاكمتوقعاكانالذ!الثانيمجيئهفييسوعلملاقاةممتلكاتهمببيعانصاره

)18(18430عام

الدينيللشعورالموقظالوعظعلىوالتشديدالكبرىالنهضةمهدتولقد

تترسخلكيالالفيةقبلالتدبيريةوعقيدةداربيامامالطريقالكتابيةوالنبوة

1865(.-)0186الاهليةالحربفترةفيسادتالتيالاضطراباتعقب

الخاصالمؤتمرحركةنظمت0C91عامولغاية1867عاممنالفترةوخلأل

منوغيرهلداربيالمجالفيهااتاحتهامةندوةالمقدسوالكتاببالنبؤة

الثمانيناتاواخروفي.واضحبشكلارائهمعنللتعبيرالالفيةقبلبماالمؤمنين

المسيحيةمنونوعالالفيةقبلالتدبيريةفكرةتبنيتنمعشرالتاسعالقرنهن

القارةمنوالعديد،الاميركيينالانجيليينقبلهنواسعنطاقعلىالصهيونية

والميثوريونوالاسقفيونالمشيخيون)البروتستانتيةفيالسائدالاتجاهضمن

)91(000(0افي
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نمطترويجعلىعملتاميركيةشخصيةاعظمبلاكستون!.وليامويعتبر

فيالفهالذىقاوميسوبمكتابهويعتبر.الصهيونيةالمسيحيةانماطهنسياسي

لانشاءالاميكيللوبيمسعىاولنظموقدرواجا.الكتباكثرمنامهاعام

اوللعقدهرتسلثيودوردعوةهنسنواتستوقبل.فلسطينفييهوريةدولة

منالتاييدلكسبمكئفةبحملةالقيامالىبلاكستونبادرعالمبم،صهيوفيمؤتمر

الاعمالرجالوبعضالعلياءالمكحمةورئيسالاميركبمءالشيوخملجاعضاء

ولقدهورغان.ب.ج.وسكربنرب.تشارلزروكفلر،د.جونامثالالبارزين

دولةلاقامةالدعوةعلىالعملهاريسونبنيامينالرئيسيومهاالعملةناشدت

شرععندماإذهرتسلمعاتصالاتايضالبلاكستونوكان.فلسطينفييهودية

يهوديةدولةقيامامكانيةفيالبريطانيةالحكوهةمعالبحثفيالصهيونيالزعيم

فيهوضعالمقدسالكتابعنبنسخةبلاكستونلهبعثالارجنتيناواوغندافي

ارشاداتمعلابرازهاوفلسطيناسرائيلالىتشيرالتبمالفقراتجممعتحتخطأ

تقامانينبغبمالذ!المكاقهيوحدهافلسطينانعلىالتاكيدبغرضواضحة

(03)اليهورية.الدولةفيه

المسيحيةوكذلكالالفيةقبلالتدبريةعقيدةنشرفياهميةالوسائلاكثراما

9091،عامسكوفيلدلمؤلفهالمقدسالكتابهرجعنشرفيتمثلتفقدالصهيونية

علىمبنيةوتعليقاتهلاحظاتعلىتحتوكطالمقدسللكتابطبعةاصدرإذ

لدىالمفضلةالطبعةاصبحتماوسرعانالالفيةقبلالتدبيريةالنظرية

.الجديدةالاصوليةوالحركةالاميركيينالانجيليين

مدخلأالالفيةقبلالتدبيريةعقيدةاصبحتالاولىالعالميةالحربقيامومع

اسمهماتخذو3الذينالاميركيينالانجيليينلدىالكتابيالاخرةعلملفهم

1591-91لأ.عامبينصدرتالتيالنشراتمنسلسلةمنعقيدتهم!برنامج

.المتحدةالولاياتانحاءجميعفيمجاناتوزعوكانت..الاصوليون"عنوانتحت

فييهوريةدولةقيامبأنالقائلالمبدأوالاصوليينالانجيليينمنكلايذولقد

فيمليايفكرلمالعادجميالمؤمنانغير،الكتابيةالنبواتبعضسيحققفلسطين

هذاأخذكما.الموقفهذالمثلوالسياسيةالكتابيةوالتشعباتالمسبقةالفرضيات

الطوائفهنالعديدبينوالانتشارالنموفيالالفيقبلالتدبير!النهج

والاوساطالعلمانيينمستوىعلىخاصوبشكلالاساسيةالبروتستانتية

الدين.رجالهنالمحافظة
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بينماالاصوليةالصهيونيةالمسيحيةحركهإحياء
الع!ممرين.القرنمنوالغمانيناتالسبعينات

فيالمعالمواضحلاهوتيانظاماارحركةالصهيونيةالمسيعيةتكنلم

القرنهنالسبعينياتمفتصفحتىالاميركيةالاصوليةاوالانجيليةالاوساط

الاساسيةالفرضياتعامبشكلاقرتاالمجموعتينكلاانهنبالرغم،العشرين

لمعظمبالنسبةكان4891عاماسرائيلدولةقيامانغير.الصهيونيةللمسيحية

وعلى-الالفيةقبل"مانظريةصخةعرتأكيدبمثابةوالاصوليينالانجيليين

6791عاماسرائيلحققتهالذمميالخاطفالنصرانكما.يسوععودةقرب

الازمنة.اخرفييعيشونكانواانهمعلىاخردليلاقدماورشليمعلىواستيلائها

الرئيسةالانجيليةالصحيفةفيجراهامبيليحموبيلنلسونلكتبوقد

"Christianity Today".يلي:ها

اليهودسيطرةتحتبكاملهااورشليمتصبحعامالفيهناكلثرمنذمرةلاول

هذاوصحةدقةفيمتجدداوايمانانشوةالمقدسللكتابالدارسيعطيمما

()31ال!ماب".

TheLate"لندسيهالككتابالكتببعضاصبحتماوسرعان

Great Planet Earth"المسيحيالموقفعرضتإذالعالمفيرواجاالكتباكلثر

رائجةسينمائيةاشرطةاوالغلافورقيةكتبشكلعلىالالفيقبلهاالصهيوني

وغيرهائلةزيادةهناكطرأتالعشرينالقرنهنالسبعيناتبدايةوهعالانتشار.

الذينالتلفزةمحطاتفيالعاملينوالانجيليينالمنشوراتعدلىعلىمتوقعة

فيبماالالفيةقبلماعقيدةخلالمنالصهيونيةالمسيحيةانواعمنبنولحنادوا

وهع)33(.الاخيرةالازمفةفيستقعالتيالاحداثعنالتنبؤاتايضاذلك

الصهيونيةالمفظماتبينوسياسيرينيقرانعقدهفاكتتم7691عامحلول

الاصوليين.الصهاينةوالمسيحيينالاسرائيليةوالقيارةالاميركية

ابرازفيالتعجيلفيساهمتاحداثاربعةوقعت9؟يحا-19V1عاموفي

سياسية.كظاهرةالاميركيةالصهيونيةالمسيحية

الليكودوكتلةبيجنمناحيماسرائيلفيالسلطةتسلم91!حاعامفي1-

توراتية.افكارفيهاستغلتاصلاحيصهيونيسياسيبرنامجعلىبناء
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والمسيحيينالاسرائيليواللوبيالجديدةالمحافظةالسياسيةالنظريات

القضاياهنالعديدحولعاهااتفاقابينهمفيماهؤلاءاكتشفوقد.الاصوليين

لاسراميل.الافضليةبحقيتعلقفيماخاصةوالخارجيةمنهاالداخليةالسياسية

سياسيدعملكسبالاصوليينعلىالاعتماديمكنانهالصهيوفياللوبيادرككما

اميركي.انجيليمليون-.056البينمن

مدارسمعلمياحدوهوكارترجيص"المتجدد"انتخب*91عاموفي3-

حدالىمعتمداالاميركيةالمتحدةللولاياترئيساالجنوبيةالمعمدانيةالاحد

لدىقلقاكارتراثارفقدذلكوهعوالاصولية.الانجيليةالاصواتعلىكبير

فلسطينيوطنانشاءالىدعوتهبسببالاصوليينوالمسيحيينالصهيونياللوبي

اعلأه.المذكورةالانتخابيةالكتلمنالدعميفقدبدأوبذلك

تأييدضذوطنيةحملةالصهاينةوالمسيحيونالصهيونبماللوببمشن4-

كاهلةصفحاتشكلعلىالاعلأناتمنسلسلةنشرفيوشرعواللفلسطينينكارتر

الباهظةالحملةهذهاتخذتوقد.الرئيسةالاميركيةالصحفهنالعديدفي

وكانالالفيةقبلبماالايمانعلىقائماواضحاصهيونيامسيحيانهجاالتكاليف

القادةبعضالاعلأناتهذهعلىوقعكما.باسرائيلالانجيليين..اهتمامعنوانها

والدكتوربونباتالكوميد!الممثلبينهمهنالبارزينالاميركيينالاصوليين

كينثوالدكتور(المحافظالمعمدانياللاهوتيالمعهد)رئيسجراوندزفيرنون

r)3.وغيرهمالاقدسى(الثالوثمدرسة)رئيسكانتزر

فيللرئاسةريجانرونالدانتخابجاءالعشرينالقرنمنالثمانيناتوفي

ببضكانكمالاسرئيل،التاييدهنهامجديدبعهدإيذاناالمتحدةالولايات

يستشفكمانفسهالرئيسانبل.الالفيةقبلمابفكرةيؤمنونوزارتهاعضاء

مؤيد!هنكانالاخيرينالعقدينخلالاجراهاالتيوالمقابلاتالتقاريرمن

3).الالفيقبلهاالتدبيرياللاهوت L

اللوبيرئيسالىريجانالسيدنقل8391عاممنالاولتشرينوفي

:انذاكالصحفتناقلتهاالتيالتاليةالنظروجهةواينتومالصهيونبم

الاشاراتتلكوالىالقديم(لعهدمنالقدامىالانبياءالىاعووعندط*اتدرى؟

الذيالجيلنحنهلنفسيفيالهرهجدون،أتساءلبمعركةقنبىءالتيالفبوية

هؤخرا،التنبؤاتهذههنلايتنبهتقدكنتاناورىلازلك؟حدوثسيشهد

T(5)بها".نمرالتيالازمنةتمفتأكيدبكلانهامدقنيولكن
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بالسيدتلفونياالرئيساتصلفقدايضاايعازيةالحديثهذاطبيعةكانتولقهـد

لدعماصواتلضمانالصهيونياللوبييبذلهاالتيالجهودعلىليشكرهداين

البحريةجنودهن927قتلايامعدةوبعد.لبنانفيالاميركيالعسكريالوجود

.بيروتمطارقربمجمعهمعلىالمرؤعالهجومذلكفيالاميركية

هيفلنهوويلالشيوخمجلسوعضوالرئيسهنكلمطرقاخرحديثوفي

قوله:الاخيرعننقلفقدمشابههوضوعالىالاباهاولايةهن

الاوسطالشرقانحقيقةعننتحثوكناقليلاالمقدسالكتابالى"تطرقنا

الهرمجدون.معركةفيهستنشبالذيالموقعيكونقدالمقدسالكتاببموجب

عنمعهاتحدثايضاوكنتالمقدسالكتابفيوردعمايحدثنيالرئي!سكان

لاروسيافانالهرمجدونومعركةالمقدسللكتابلتفسيرهووفقا.الموضوعنفس

)36(فيها*.تتورطوانبد

المسيحبمالمخططفيالانتباهتسترعيالتبمالاهوراهماحدىنجدوهنا

رأ!في،الالفيةقبلماسيناريوفياسرائيلدوراناذالالفيقبلماالصهيوفي

)هوج38-93حزقياللسفرلقراءتهموفقاروسيادحرهوءواخرينهال

)37(الرؤيا.وسفر9ورانيالوهاجوج(

المسيحيونسيسلكهالذجمعالاتجاهبوضوحنرىانلاوانهالسابقومن

روبرتسونباتشعبيةفيفالهبوط.ريجانبعدهافترةفيالمسيشونالصهاينة

العاملينالانجيليينمنعددفيهاتورطالتيالاخيرةوالفضائحللرئاسةكمرشح

الموالي(للوبيموقففيتراجعحدوثامكانيةعلىرليلالاهوهاالتلفزيونفي

ومالمكانتها.والبروتس!انتيةالكاثوليكيةالكنائساستعاوةفيورغبة،لاسرائيل

الباباجولةخلألالكاثوليكيةالروهانيةالكنيسةلهاتعرضتالتيالاخيرةالضغوط

الطوائفلهاتعرضتالتيوتلك8791()ايلولالمتحدةالولاياتفي

هذهانبل.المخططهذامثلوجودامكانيةعلىدليلالاالبروتستانتية

بالمسيحيينيتعلقفيماخاصةاخرىتحليلاتطياتهافيتحملالتطورات

سياسيةوقوةانتخابيةكتلةاعظميشكلونيزالونلاالذينالاصوليينالصهاينة

الاميركية.المتحدةالولاياتفي
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الاصولية:الصهيونيةللمسيحيةالدولبمالبعد

فيالدوليةالمسيحيةبالسفارةالمعروفةالهيئات"حدىعلىهناسفركز

ولهاذاتهاعناعلنتصهيونيةمسيحيةمؤسسةعنعبارةوهيح)(3)لىالقدس

.العقيدةهذهبتطوريتعلقفيماعالميةرؤية

فيالغربيةالقدسفيابوابهاالقدسفيالدوليةالمسيحيةالسفارةافتتحت

بلديةرميسكوليكتيد!حضرةمهيباحتفالفي0891عامايلولمنالثلأثين

القدسفيسفارةانشاءمنهاالهدفوكانبيجنحكومةعنوممثلونالقدس

والعونالدعملتقديماستعدارعلىهمالذينالعالمفيالمسيحيينلجميع

المترتبةالفتائجعنللتعويضالافتتاحتوقيتنظمولقدوسياساتها.لاسرائيل

اسرائيلاعلانعلىاحتجاجاابيبتلالىالقدسمنسفاراتعدةسعبعلى

لها.ابديةعاصمةالقدس

اصوليةهسيحيةطريقةعلىالقدسفيالدوليةالمسيحيةالسفارةوتعتمد

اسرائيلفييرىالذىالالفيقبلالتدبيرىالنهجوتستخدمءالمقدسالكتابلفهم

الميعاد.ارضالىالمختاراللهشعبوعولىةكتابيةلنبوةتحقيقا

المسيحيدورفان،باسمهمالرسميينوالناطقينالادبيةلمؤلفاتهمووفقا

نشرتهاوتنص.اسرائيلولدولةاليهود!للشعبوالعونالدعمتقديمفييكمن

المسيحيةالسفارةانشاءفكرةالبدايةمنذطرحت..عندهايلي:هاعلىالتأسيسية

اليهرديبالشعيالاهتمام:التاليةبالاهتماهاتعنهاالتعبيرتنمالقدسفيالدولية

فياليهودجانبالىالوقوفذلكفيبماالنشأةالحديثةاسرائيلبدولةوخاصة

امنفيالعيشفياسرائيل!بحق،ضدهمالتحيزاوللأعتداءتعرضهمحالة

عينفيررةوبحقهايوهالتصبحنواحيهاجممعهنبالقدسوالاهتمام،وسلام

المسيحكنيسةبربطوالاهتمامجمعاء،للبشريةجديدبعهدوبشرىالدنيا

ومحبتهاراحتهااجلهنحقمقياربطاباسرانيلالعالمانحاءفيالمنتشرة

بشكلمصائرهاسترتبطالتيبالشعوبوألاهتمامرفاهيتهااجلمنو،لصلاة

بمجيءالاهتماموكذلكاسرائيلمععلأقاتبهايقيمونالتيبالطريقةمتزايد

)38(نه*.والاعدادالرمب
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هعوثيقتعاونخلالهنتتمانهايبدو5مشارعدةفيالسفارةوتشترك

د!اخلالضغطممارسة5:المشارهذهبينومن.الاسرائيليةالسياسيةالقيادة

السنطتبيعالاسرأئيلية،للمنتجاتالترويج،الاميركيةالمقحدةالولايات

ممارسةءالمظالعيدكاحتفالالحاشدةالسنويةالاجتماعاتعقدالاسراميلية،

uاعالدلجيشبالدمالتبرع،اسرائيلفيالسوفياتاليهودتوطيناجلهنالضغط

الاسرائيليةالسياسيةالمواقفعنرفاعاالمدنيةالصحففيالكتابةالاسراميلي،

.الغربفيالصهيونيةالمسيحيةوتعزيز

التالية:البلدانفيخاصةفاعلةنشاطاتالقدسفيالدوليةالمسيحيةوللسفارة

النرويج،سويسرا،المانيا،هولندا،انجلترا،كندا،،الاميركيةالمتحدةالولايات

البلدانهذهفيالسفارةافتتحتحيثالجنوبيةوامريكانيوزلندااستراليا،فنلندا،

فيالدوليةالمسيحيةالسمفارةوتسعىبالعنصلياتاحياناتسمىفرعيةمكاتب

هواصلةاجلهنوالماليالسياسيالدعمحشدالىالمراكزهذهخلالهنالقدس

نشاطاتها.

الصهيونيالمسيحيالمؤتمرالسفارةنظمت8591،عاممنابشهروفي

هرتسلثيودورفيهاعقدالتيالقاعةنفسفيبسويسرابازلهديفةفيالاول

تغالذىالبرنامجاتخذوقد7918.عاممنابفيالاولالصهيوفيالمؤتمر

دعماجلمنوذلككبيرحدالىسياسياطابعاا5عاممؤتمرفياقراره

الفكرخطوطمعجلئبشكلمتشقاجاءكما،التعديليةالصييونيةالمبادىء

)!3(.الالفيقبلهاالتدبير!

العاشربينهاالقدسفيعقدفقدالثانيالصهيونيالمسيحيالمؤتمراها

دولةلانشاءالاربعينالذكرىمعليتزاهن8891عامنيسانهنعشروالخاسى

من9لسياسيةواستراتيجيتهوبياناتهالمؤتمرخطبجميعاعذتوقد.اسرائيل

معومتوافقةبععدحدالىمسيسةاصوليةصهيونيةمسيحيةودعمتعزيزاجل

()03الاسراميلية.الحكومةسياسات
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."والمسيحيهآلصهيونيه"االاوسطالشرقكناثس

التيوالعمليةاللاهوتيةالقضايامنعدراباختصارالتاليالجزءيتناول

تمتوكما.الاوسطالشرقكنائسعلىالاصوليونالصهاينةالمسيعيونيطرحها

فيالمسيحيينتجابهانايضالهايمكنالقضاياهذهفانسابقااليهالاشارة

والشهادةوالوجودالهويةللخطرتعرضانهاكماالشماليةواميركااوروبا

علىمستمرةتزالولاالمسيحيسولحكنيسةفيهنشأتالذيالمكانفيالمسيحية

تقريبا.عامالفبممدى

فيخارجيتدخلاحدثالمسيحيالفكرفيالغربيةالصهيونيةالنزعةوتمثل

مستمرتواصلفيالمسيحبمالايمانتعيشتزاللاالتبمالكنائسانبل.المنطقة

ناكماالصسيحي.الايمانفيلعنةبمثابةالنزعةهذهتعتبر،العنصرةيوممنذ

فيالصهيونيةالمسيحيةفيهاتتجسدوالتيالقدسفيالدوليةالمسيحيةالسفارة

ضئيلامجالاالاالمعديليةللصهيونيةتكريسهاخلألمنتتركلمالمنطقة

المنطقة.فيللعدلحافزالتصبحالمسيحيةللمبادىء

المسيحيينمنمليونا13علىيزيدماالاوسطالشرقانحاءجميعفييوجد

معهذهوتشتركالاثوذكسية.الشرقيةالكنائسالىمنهمالعظمىالغالبيةتنتمبم

اجلمنالسعيفيالوطنيةوالبروتستانتيةوالانجليكانيةالكاثوليكيةالكنامس

وهي2(.17:ايوحنا)*واحدة"تصبحكيالمسيحلدعاءاستجابةالكنيسةوحدة

والصعوباتبالعنفمشحونةمنطقةفيالمسيحيسوعلانجيلالشهادةتقدماذ

المسيحيةالمبادراتهنتنتظرفانهاءالسريعةالاجتماعيةوالتفيراتالاقتصادية

الرسالةحيثهنالخاصةودعواتهاحياتهاتعترمانالمنطقةخارجهنتررالتبم

الحقيقةبهذهتعترفلاالقدسفيالدوليةالمسيحيةالسفارةانالا.الخدمةاو

يمكنوبالتاليالروحيةالناحيةهنميتةوكأنهاالمنطقةكنائسالىتنظربل

تجاهلها.

نظمتهوالذ!بازلمديفةفيالمنعقدالصهيونيالمسيحيالمؤتمرعلىوردا

هجلساعلن8591،عامهننيسانفيالقدسفيالدوليةالمسيحيةالسفارة

للخطرعرفىقدللمؤتمرالمكشوفالسياسيالطابعبانالاوسطالشرقكنائس

كنائسلمجلسالتنفيذيةاللجنةبيانفيوجاءالاساسيةالمسيحيةالمبادىء

يلبم:ماالاوسطالشرق
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العاموالرأىالمسمحيالمجتمعاتجاهعاتقناعلىالملقاةللمسؤولياتهنا"الراكا

المؤتمرلهنافان،العديدةالدينيةالاشاراتمنبالرغمانهعلىهنانؤكدالعالمي

واستغلالالمقدسالكتاباستعمالسوءنديناننامكشوفا.سياسياطابعا

واضفاءدولةانشاءعلىالقدسيةصفةلاعطاءمحافىلةفيالمسيحيةالمشاعر

3)".معينةحكومةسياسةعلىالشرعية n

بازلهؤتمرفيالمشاركونالمسيحيونتبنىفقداعلاهالمذكورةوللأسباب

وعسكريةسياسيةاسرائيليةخططالىالمستندةالصهيونيةالمبادىءبسويسرا

الكتابيالايمانالىاستناوهامناكثر،العربيالعالمفينبويةاشاراتوكأنها

شعباكيخلالمنالتعرفعنكلياعاجزينيجعلهممماالحقيقيالمسيحي

وبحكم.للنفوسالمحررةالمسيحيسوعربناصليبعلامةعلىللمعاناةيتعرض

للقوميةالصهيونيالنموذجفرضنحوالثابتالميليمثلونفانهم،كذلككونهم

فيوالتفكك،فلسطينفيالاضطراباتاوهالاوسطالشرقعلىوالعرقيةالدينية

الصهيونيةالمسيحيةتشجغهالذكيالاتجاهلهذاحديثةثانويةنتائجالا،لبنان

الاديانبينماالمسيعيةوالتغاهمالوحدةحركةالوقتففمسفيوترفضالاصولية

اركانه.توطيدعلىالمنطقةكنائستعملالذجمي

المسيحيالبرنامجيقدمالحديثةالسياسيةالصهيونيةلشأنرفعهخلالومن

الانجيلاقترانخلالهاهنيتمعالميةنظرةالمسيحيللانسانالصهيوني

التيالاحداثعلىالبرناهبميركزكما.العسكريةوالنزعةالانتصاربايدلوجية

.الايامهذهوعدلهالمسيحمحبةعي!ثىعلىتركيزهناكثرالعالمتهايةالىتؤد!

كماالمسيحيالايمانعنخطيراتحؤلاتشكلانماالمسيحيةالنزعةفانعليه

الشعوبحسابعلىهعينلشعباومالدولةالسياسيةللقضيةرفعةتعطي

الحية.الكنيسةاطارفيبللااللهخليقةضمنالاخرى

الجدلعهدمنذالالفيبالحكمبالمؤهنينالخاصةالحركاتتاريخان

اجهزةفيالعاملينالانجيليينعهدوحتىالميلادىالثانيالقرنفيالمونتاني

للكتابالفهمسوءمنخطيرةنماننلنايعرضالايامهذهالاميركيةالتلفزيون

كنائسوتقومرفضها.الكنيسةعلىيتوجبالتيالحقيقةوانصافالمقدس

،لذيالغربيالتدخلهذأبمعالجةالخاصةالمسؤوليهعبءبتحملالاوسطالشرتي

ذلكوهعكبير.اسلاميعالمفيلايمانهاوعيشهاالطويلشهادتهاتاريخيقوض
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الصهيونيةالمسيحمةخلقفيبمسؤوليتهاتعترفانالغربكنائسعلىيتوجب

لانجيلصحيحتفسيروضعفيالاوسطالشرقفيالمسيحيينهعتشتركوان

.المجتمعاتهذهفيالمسيحيودورالمسيحيسوع

ملحقالط

للمسيحيهالاولالدولبمالموثمرعنالصادرالبيان

السابعبينمابسويسرابازلفيالمنعقدالصهيونية
8591:أبمنوالعسرينوالتاسعوالعشوين

فيعديدةكنسيةوانتماءاتمختلفةاهمهنهناالمجتمعينالمندوبيننحن

فيمعهالمجتمعينوالمندوبينهرتمسلثيورورفيهاوضعالتيالقاعةنفس

معاالتقيناقد،اسرائيلدولةلبعثالاسسعامامهمنذالاولالصهيونيالمؤتمر

وأرضا)شعبااسرائيلنحوالكبيربالتزامناونقر،اليهونتولشلاللهالىلنبتهل

المعاناةوبعداليوماليهودانندركاننامعها.تضامنناعلىونؤكدوإيمانا(

مماثلة.وحاقدةهداهةقوىيواجهونيزالونلابهاهرو3التيالشديدة

تاريخهمخلالاليهودخذلتهاكثيراالكنيسةانندركفانناوكمسيحيين

هنسنة04بعداوروبافيهنانلتقينحنوهاوالاضطهاد.المعاناةمنالطويل

لانشامهاالاعدارتنمالتيالدولةعنوندافعتضامننا،عنلنعبزالابادةحربانتهاء

لناليهودىللشعبجديدةإبادةفيتتسببقدالتيالقوىلتلكونقولهنا،

ثانية.هذايتكرر

وااحتقارأ!هنانفسنانجرددعونا:المسيحيينرفاقنانخاطبأولا:

الشعبنساعددعوناثماليهود.ضدءوالمعلنةمنهاالخفية،بالكراهيةشعور

فيماالمقدسالكتابتعاليمهدمىعلىوالمملوالايمانالمخلصةبالمحبةاليهورمحبم

وارضه.شعبههعالابدياللهبعهديختمى

حققوهاالتيالعديدةانجازاتهمعلىوهواطنيهااسرائيلدولةنهنىء!ئيا:

علىونحثكمعقيوو.اربعةعنتقلوالتيالزهنمنالقصيرةالفترةتلكخلال

التيالكثيرةللعقباتهواجهتكمخلالجبروتهقوةوفيالربفياقوياءالبقاء
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فيبذلكالتنبؤتمكما،اللهيدباناكبربصراحةتعترفواوانوفوحااكثر

اياديكمقوةوليستالمنفيينوجمعتالارضاستعادتالتيهي،المقدسالكتاب

اسرائيلالىالعودةالعالمانحاءجميعفييهووىكلنناشدواخيرافقطالخاصة

فياليهودهناصدقائهمودعمتشجيععلىالعملالمسيحيينجميعنناشدكما

الهي.بوحيولكنبحريةالمتخذةالخطوةهذه

والتياسرائيلمعصداقةعلاقاتتقيمالتيالشعوبنخاطب"طلثا:

اننالهمونقولالسياسيةوالانتهازيةالحقيقيالدعمبينسياساتهاتتارجح

الشعببينالقديمةالرابطةتلكعلىللتأكيدالقدسفيسفاراتكمبانشاءنطالبكم

والسامرةييورامنطقتبمواعتباراياهااللهمنحهالتيمدينتهوبينالخالداليهود!

اسرائيل.ارضهنجزءا

العربيةالشعوبفيهابمالاسرائيلالمعاويةالشعوبنحذررابعا:

الشرقفيالسلامعمليةاعاقةمغبةمنالسوفياتبموالاتحادمصر()باستثناء

الاوسط.

بهجرةالسماحالاشتراكيةالسوفياتيةالجمهورياتاتحارايضانطالبكما

تأشيراتطلبواقدكانواالذينمهاجربأهـ0000004والبدءاسرائيلالىاليهود

المواطنينلجمعالكاملةالدينيةالحريةومنحءاضافيتأخيرا!لىونخروج

.السوفيات

باسرائيلتعترفانالانحتىبذلكتقملمالتبمالشعوبنطالبخا!سا:

ايةاوالسوداءالقائمةفيلاسمهاادراجاىوتعارضدولياوتدعمهادبلوماسيا

لها.اقتصاديةمقاطعة

ستعيشالذياليومذلكلمجيءنصلبموالحاحااهميةالاكثروهوسادسا:

اهنفيحقاالعالموجمعانحاءالاوسطوالشرقاسرائيلفيالشموبجممعفيه

.الربلنبوءةوفقاوسلام

للمؤتمر:التاليةالقراراترسمياهنانتبنىفنحنهذاوبموجبسابعا:
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:1رثمكرأر

اليهوديمنعطالماالاشتراكيةالسوفياتيالاتحالىلجمهورياتتنازلاتلا

اسرائيلالىالسفرهنالسوفيات

يحثوابانالمقدسبالكتابالمؤمنينالمسيحيينكافةالمؤتمريطالبوبهذا

ايةتمديداوعقدعدمعلىواجهزتهاوالوطنيةالرسميةالحاكمةهيئاتهمبشدة

الاشتراكيةالمسوفياتيةالجمهورياتاتحادمعاخرىروليةاتفاقياتاومعاهدة

السماحعلىهوافقتهاحينالىمماثلةاخرىدولايةاووسورياوالحبشة

الوحيدالقوميةالوطن،اسرائيلالىمباشرةالهجرةبحريةفيهااليهودللمواطنين

والمسيعيةاليهوديةالاقلياتومنحءاليهودىللشعبمحددةبصورةالمعطى

الكاملة.واللغويةوالثقافيةالدينيةالحقوقوغيرها

الارثوذكساليهودبعضراكيعلى-الواجببلالحق،التوراقيالامتيازان

اللههنالمعطاةالانسانيةالحقوقباقيعنيختلفاسرائيلالىالهجرةفي-

النفسيالاضطهادهنوتحرره،بعائلتهالانسانشملكجمعمعها:متصثىولكنه

الاتحارنناشدانفا.بحريةالدينيةشعامرههمارسةعلىوقدرتهوالجسدى،

"اطلقواهذامطلبناتلبيةالاخرىالدولهنومثيلاتهاوسورياوالحبشةالسوفياتي

الدينية.الحقوقواحترامشعببم

الاخرىالشعوبوقارةتشوفغورباميخائيلللرئيسقوةبكلونقولها

تتلقوالنوالا-شعبيتطلقواان*عليكم:اليهوديةالهجرةسبيلاعترضواالذين

وااخرىبضائعايةاومتطورةتكنولوجيااوغذائيةمساعدةاوتجارةاية

قوتكميستنزفالذيالتسلحسباقمنتستريحواولنتعتاجونهاخدهات

الوطنية.الانتاجية

حتىاليهودمنالهجرةفييرغبهنلكلبالسماحالسوفياتيالاتحادنطالب

بالمنشقينوالمدعوينفيهمبمامهاجرمليون502عنعددهمزادولو

العوامقاوالخروجكرسومتذكرعراقيلدونماصهيوناسرىوالرافضين

للسلطة.هناوئةباسرةالارتباطاوالامنيةاوالعسكرية
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ليساليهودىالشعبان:الاشتراكيةالسوفياتيةالجمهورياتلاتحادرنقول

عليكمتحلولن.اللهعينبؤبؤانهبلوالفربالشرقصراحفيلعبةمجرد

الىمباشرةينطلقتتركوهلمماءلفرعونحصلكماتماما،اللعنةبلالبركة

واالشيوعية،الغرباوالشرقكونفيليستفالمسألة.حريتهبملءاسرائيل

قدالذىالاغراءعنهنافتحدثلاانناكمااستحسانااوجاذبيةاكثرالراسمالية

قلبمنصادرةدعوةعنبلويسراثراءاكئرالغربفييهود!شتاتعنينجم

اسرائيل.فيموعودلميراثالله

الغربيينالقادةجميعومنالقادمالقمةاجتماعفيريجانالرئيسمننلتسى

عداماالسوفياتهعاتفاقلأمميمسبقكشرطالجديدالخروجهذاعلىيصرواان

حرة.هجرةتأمينالىتهدفالتيالاوليةالاتفاقياتبالطبع

اليهوديةالاسرةفيالاعضاءجميعخاصبشكلتدعواناسرائيلنطالبكها

وانالوطنارضالىللعورةالاشتراكيةالسوفماتيةالجمهورياتفيالمتواجدة

الجديد.التجمعلهذااللازمةبالاستعداداتتقوم

:2رمممرار

فيه:وقبولهابالعالماسرائيلاتصاليتمانيجب

كاهلبشكلالاشتراكعلىومواطنيهااسرائيلدولةباحترامالمؤتمريحث

مواطنيهاوعلىعليهابالنفعيعودقددولبممشروعاومنظمةايةفياعتزازوبكل

حينماللاممنورهي،عميقبمعنى،اسرائيلانورعاياها.اخرىدولعلىاو

دراسةعلىمبنية،عديدةمجالاتفيحققتهمااللذينوالمعرفةالحكمةتقدم

ارتيالىالىلتصلوغيرهاالزراعيةالارضموارداستغلالهنتمتد،المقدسالكتاب

المتحدةالاممجهازمنتمتدانيجبالمشاركةهذهانبل.الخارجيالفضاء

عضواتكونانلاسرائيليحقاقليميةميئةكللتشملالمتخصصةووكالاتها

جنوباوالاوسطوالشرقالمتوسطالابيضالبحربدولخاصةكانتسواء-فيها

فيالكئمرالاسرائيليونحققولقد.حيويةاهميةذاتثنائيةمساعايةاواوروبا

رالثقافيةوالتجاريةالفنيةوالمؤسساتالحكوهيةغيرللههـيئاتالهاهةالمجالات

زالهاولكنهوغيرهاوالعماليةوالطلابيةوالرياضيةوالتقنيةوالعلميةوالبيئية

المساهمة.هنالمزيدتحقيقبامكانهم
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يغصه،بماكلاالحوهيةغمروهشاتناحكوهاتنانطالبذلكعلىوعلاوة

الحكوميةالسياسيةالكياناتهنو!ثيرهاالمتحدةجهازالاممخلألهناومباشرة

الحكوميةغيروهيئاتيااسرائيلقبولعلىبالاصرارالحكوميةوغيرمنها

الوطنيةوفودناوقيام،والمناقشاتالاعمالجميعفيمتساوينكشركاء

حاولمااذاالشديدامتعاضهااظهارذلك،بخلافاواحتجاجا،بالانسحاب

فيها.اسرائيلاشتراكعرقلةالاخرون

:3رمممرار

باسرائيل:تعترفانالدولجميععلى

لدولةالكاملالدبلوهاسيالاعترافمنحعلىالوطنيةحكوماتناجميعنحث

الجمهورياتواتحادواسبانياالفاتيكانرولةخاصبشكلونطالباسرائيل

الدولمجموعةاليبالاضافة،السوفياتيةالكتلةودولالاشتراكيةالسوفياتية

عنمتاخرحقباعتبارهبذلكللقيامبسرعةالتحرك،الثالثالعالمودولالعربية

،المتحدةللاهمالعاهةالجمعيةقبلمنرسميابانشائهاالاعترافتنملدولةموعده

هذاعلىنفسياهبمحصلتالتيالدولجانبمنعامةادبيةلياقةمسألةوباعتباره

.الاعتراف

:،رمممرار

اسرائيل:هنكجزءوالسامرةيهودابمنطقتيتعترفانالدولجميععلى

مصطلحخطأعليهمايطلق)اللتينوالساهرةيهورامنطقتيبانالمؤتمريعلن

والعرفالقانونوكذلكالتوراتيالعقبموجبتكونا،انيجب(الغربيةالضفة

بل،كذلكوضعهماعنتعلناناسرائيلعلىواناسرائيلمنجزءا،الدوليين

كانوكما.والقانونالواقعبحكمكذلكبهماتعترفانالعالموشعوبدولوعلى

بعضوضعكانعندهاالاسرائيليالتاريخهناخرىعهودبعضفيالحال

حكمتهوعلىاللهعلىنتوكلفاننا،امرهفيمشكوكاالبلادهنالاخرىالمناطق

تقريرعلىوالسلميةالعادلهبالطرقليعملوااسرائيللمواطنيوهبهاالتيالالهية

وريمقراطيةحرةيهوديةرولةتبقىانخلالهاهنلاسرائيليمكنالتيالوسائل

لكافةوالثقافيةوالدينيةرالعنصريةوالسياسيةالعرقيةالحقوقضمانمع

مواطفيها.
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تسويةالىالراميةاسرائيللجهودتاييدناعنوكتعبيرذلك،علىزيادة

اقامةعلىالعملالمحليةومجتمعاتناطوائفنانناشدفاننا،والسامرةيهوداقضية

وكذلكالمنطقتينهاتينفيمحليةهجتمعاتوبينبينها-توأهة"روابط

.هناكالاستجمامومناطقوالغاباتالمتنزهاتانشاءفيالمساهمة

:0رمممرار

:القدسالىسفاراتهانقلالدولجميععلىينبغي

غموضوفيهلبسلاالذ!داود،هدينةءالقدسبوضعالمؤتمريعترف

جمعبالحاحويطالبجديدمنبعثتالتبماسرائيللدولةوموحدةابديةكعاصمة

اقامةعلىدولةكلخامىبشكليحثكما.الوضعبهذاتعترفانالدول

العرفبمقتضىالشديدواحترامهااسرائيلبحمايةويشيدهناكسفارتها

يتعلقفيماالقدسفيوالثقافيةالدينيةالاقلياتكافةلحقوقءوالقانون

كوليلىتيدمحطالسيدالمؤتمرويهنىءبهاالمعترفالمقدسةواماكنهابمؤسساتها

فيتسبيحةاورشليمجعلفيلمساعدتهمومواطنيهااورشليمبلديةرئيس

اسرائيلاسباطجميعمنمدينةيخترلمفالله63:7(.)اشعياء..الارضارجاء

التياورشليمنهايةالىوصلناقدانناوحيثفيها.اسمهليكوناورشليمغير

تكلمالتبم(لاسرائيل)رمزالتينشجرةكذلكورأيناالاممييناقداماخيراداستها

دعممنمسيحيةنفسهاتعتبرالتبمالعالملدولبدفلأاورقت،وقديسوععنها

الاجراءاتمنبالرغمبانهقلنالوكثيرانتجاسرولا.الانجيلرسالةوتأييد

واعمالالاعتداءاتهنتعانيستظلالوطنيةسفاراتنافان،المتخذةالامنية

لنايتوقعولاهناكسفاراتفااقامةطريقعنالقدسبوضعنعترفانالىالارهاب

للاخرين.نوليهاهابقدرالاالتامةالرعايةنلقىان

:6رثمثرار

اسرائيل:اعداءتسليحعنتكفانالصديقةجمعالشعو-على

سلاحايتقديمعنوتكفتتوقفانلاسرائيل(لصديقةالدولبالحاحنطالي

بالشروطالوفاءعنتمتنعالتياواسراممل،هعحربحالةفيتكوندولةلا!

ينبغيانهبذلكنعني.اسرائيلمعالقائمةمعاهطتهابالتزاماتالخاصةالقانونية

الاالاوروبيةوالدولالاهيركيةالمتعدةالولاياتف!هابماالحرالعالمدولعلى
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وااسرائيلمعحربحالةفيتكونالتيللدولالاسلحةانواعهننوعامحيتقدم

هعطبيعيةعلاقاتوتقيممعاهدتهابالتزاماتتماماتفيانالىلمصرحتى

والسياحية.التجاريةالعلاقاتذلكفيبمااسرائيل

:7رقمثرار

الارهابيين:استضافةعنتتوقفانالحكوماتجميع!على

المساعدةلتقديمحكوهاتنابعضلدىالمشينالاتجاهوبشدةهنانستنكر

وهيلها(،التابعة)والوحداتالفلسطينيةالتحريربمنظمةوالاعترافوالعون

علىوالقضاءاسرائيلبتدميرعهدانفسهاعلىقطعتمعروفةارهابيةمنظمة

ولاعنكمباركيك"وابارك:V(r:)2التكوينسفرفييقولالربانوبماشعبها.

التحريربمنظمةاعترافاوعوناومساعدةايةانالمؤكدفمن"ألعنه

بيناعتادتهنظمةايضاوهياسرانيل.علىلعفةبمثابةهوإنضاالفلسطينية

مؤيديهاعلىبارهابهاترتدانرهزهاءهووهذاالخبيثةكالافعىوالاخر،الحين

منالدولمنوغيرهااسرائيلبينالحوارفيهنؤيدالذ!الوقتوفيواصدقائها.

الجهةهنباسرائيلتعترفوالتيللسلامالمحبةوالجماعاتالشعوبوبينجهة

اللدودالعدوالفلسطينيةالتحريرمفظمةبمقاطعةايضانطالبفاننا،الاخرى

لاسرائيل.

:8رقمقرار

اشكالها:بجمىاللأساميةندين

الافرادكافةويطالبوانواعهااشكالهابجيمعاللاساميةالمؤتمريدين

معاديةاعمالبايةالقيامعنبالكفالحكوميةوغيرمنهاالحكوميةوالهيئات

للصهيونيةالمعاديةالنشاطاتذلكفيبمااشكالهابجميع)اليهورية(للسامية

والتنكيلواستهجانهاوفضحهاوادانتهابالفعلاوبالقولكانتسواءولاسرائيل

ناالممسيحيينعلىيتوجبالخصوصوبهذا.القانونيةالوسائلبشتىبها

كاذبةبياناتاوتحقيراوتشهيرايضدوقادتهااسرائيلعنالدفاعالىيسارعوا

وغيرها.الاعلاموسائلفيافتراءاتاو
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:9رقمثرار

ناعلىالعزمونعقدالييودبعقالماضيفيارتكبتالتيالوحشيةالاعمالنتنكر

":ثانيهتتكرر"لا

المفظمةوالمنابحالصليبيةالحملاتلتاريخوحزمبجرأةالمؤتمريتصدى

ادتالتيالبغيضةالكراهيةبذ!راحتوتبانهاويعترفالجماعيةالابادةوحملات

الذىالارهاميالىاضافةواليهورية،للساميةالمعاريةللنشاطاتخطيرانتشارالى

هنارتكابهاتمالاعمالهذهبانيعترفكما.اخرىوجماعاتشعوببينبثته

تجسدلاشكبلاولكنها-مسيحية*نفسهاتسميومنظماتودولاشخاصقبل

المؤتمريوصيواذ.الخاصشعبهلليهودسيمالاللجميعالشاملةالمسيحهحبة

بألايتعهدفانه،الالهيةنعمتهاللهيهبهمهنلجممعوالمصالحةوالصفحبالمحبة

العاريجلبمماالعهودتلكفيبالمسيحيينالمدعووناولئكفعلهماابداينسى

هذهلمثلابدايسمحوألاءالمسيحيةبالحضارةيسمىماوعلىالانجيلعلى

روعدونماثانيةتتكرراناليهاتستندالتيالمضللةالافتراءاتاوالفظائع

.اعتراض

:01رمممرار

اللاجئيناليهودبايفاءونطالباسرائيلمننزحواالذيناللاجئينتوطيننشجع

حقوقهم:العربيةالدولهن

زمنيةفتراتوفي4891عامالعرباللأجئينبمحفةالمؤتمريعترفاذ

الىالداعيةالعربالقادةنداءاتعننعلمكماهعظمهافينتجتوالتياخرى

سكانههناليهوديالوطنوتجريدالمسالمينالمدفيينهنالمعاركمياديناخلاء

الاهموكالة)خاصةالمتحدةألاهموهيئةالعربيةالدوليناشدفانه،العرب

وهجموعاتهاالاعضاء،ودولها(الفلسطينييناللاجئينوتشغيللاغاثةالمتحدة

واعاوةاللاجئينهؤلاءاستيعاباجلهنالممكنةالوسائلكافةتوفيرالخاصة

الحقعليهكانهاغرارعلىاليهالجأواالتيالبلدانفيرائمبشكلتوطينهم

الثانيةالعالميةالحرملاعقباوروبافيحصلهاذلك)ومثالللاجفينالتاريخي

ايضانطالبكماهؤخرا(اسياشرقرجنوبوافريقياالهنديةالقارةشبهوفي

اسرهمافرادبعضفقدواالذينالعربيةالدولهنالنازحينلليهودالعدالةبتمقيق
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الىاللجوءلطلبواضطروالهتعرفواالذيالاضطهادبسببواملأكهموبيوتهم

.الاخرىالبلدانهنوغيرهااسرائيل

:%1رمممرار

للاستثمار:دولياهسيحياصندوقاوننشىءاقتصاديااسرائيللنساعد

نحنفاننا،اليوماسرائيلفيالاقتصاديةللتنميةالماسةالحاجةندركاذ

استيرارتشجمععلىللعملجهدناقصارىنبذلباننتعهدالمجتمعينالمندوبين

الاهوالرؤوساستثماروعلىبلداننافيالاسرائيليةوالخدماتالسلعوشراء

اسرائيل.فيالخاصة

صندوقلانشاءبلداننافيوسعنافيهانبذلباننتعهدالصددهذاوفي

مجالفياسرائيللتطويررولارمليونمئةاستتماربهدفدوليمسيحياستثمار

.المثالسبيلعلىوالسياحةالمتطورةالتكنولوجيةالصناعات

:21رقمقرار

اسرائيل:ضدالمقاطعةلاحكامالرضوخدونالعيلولةالدولجمبععلى

المجموعةدولالىاضافةبذلكبعدتقملمرولةكلالمؤتمرهذايطالب

وغيرهاءوالتنميةالاقتصاديبالتعاونالخاصةوالمنظمةالاقتصاريةءالاوروبية

رضوخدونللحيلولةالممكنةالقويةالتشريعاتتسنانالمشابهةالهيفاتمن

مقاطعةايةاواسرائيلضدالعربيةالتجاريةالمقاطعةلاحكامالشركاتاوالافراد

كافةنطالبذلكءعلىوعلاوةوغيرها.الدوليةالرياضيةالالعابمج!الفياخرى

المقاطعة.هذهلمثلالرضوحعدمالحسنةالاراوةذو!منوغيرهمالمسيحيين

13:رمممرار

ةوالارضالشعببينتوراتيةرابطةبوجودالاقرارالعالصالكنائسمجلسنناشد

بالصلةالاقرارجنيففيالعالميالكنائسهجلساحترامبكلالمؤتمريطالب

والتوراتيالنبوىبالبعدوكذلكالموعودهوارضهاليهوديالشعببينالتوراتية

اسرائيل.لدولةالعميق
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:(41)رقمقرار

:الربملكوتاتياناجلهننصلي

مركزالربوجبلاورشليمفيهتصبحالذىاليومذلكبشغفونترقبنصلبم

)هيخا.واقعةحقيقةالىاللهملكوتيتحولعندهاالبشركيالجنساهتمام

.)4:1،2

!سيحيهآلصهيونيهالكانبمالدولبمالموتمرب!ان

لأ889ثيسانلأ-15.بينماالقدسفبمالمنعثد

فيالمجتمعينالصهيونيةللمسيحيةالثانيالدوليالمؤتمرمندوببمنحن

عشية91مهعامني!سانهنعشرالرابعفيالابديةاسرائيلعاصمةالقدس

المقدسةكلمتهوعصمةاللهسيادةهنانعلنءاسرائيللاستقلالالاربعينالذكرى

الاوسطالشرقالىوالبركةالسلاماخيراستجلبالخلاصيةخطتهوانالخطأ:عن

نا.لاسرائيلالابدك!عهدهفياللهقطعهاالتيالوعودبمقتضىجمعاءوالبشرية

علىوتؤكدالمقدسالكتابعلىاميفةتوراتيةصهيونيةهيالصهيونيةالمسيحية

اورشليم.الىالمشياعودةلدىمنتهاهاستبلغالتيالنبويةامدافهتحقيق

وانه،شعبهيحباللهانالمقدسالكتابمننستفتجفانناذلكعلىوبناء

بموجبسكانهاوحكمبلواعمارهاالميعارارضامتلاكوحقمسؤوليةبهاناط

الالهية.كلمته

ثعلن:فانناوعليه

الاسرائيلي.وللشعبلاسرائيلمحبتنا-

كاهلفيبحريةالعيشفياليهودبمعللشعبالتوراتيالحتىعلىتاكيدنا-

يهودية.دولةباعتبارهاوغزةوالسامرةالييوديةفيهابمااسرائيلارض

لدعوةتلبيةارضهالىالشتاتهنباجمعهاليهوديالشعبلعودةتشجيعنا-

انبيائه.بواسطةعنهاالتمبيرتموالتيوالثابتةالمحبةالرب

للشعبالالصالوعدقدسيةوتحترمتعترفانالشعوبجميعنناشد-

التيالخاصةوعودهالوقتنفسوفيابدممطكملككنعانارضباعطائهاليهودي

قاطبة.ابراهيملذريةمنحها
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سواءللساميةمعاديةاعمالايةعلىندمهاعنبالتعبيرالكنيسةنطالب-

الحقيقةانكاراواستبدالشانهاهنعقائدايةاوالحاضراوالماضيفيتمت

اغفالاواليهودىالشعبضدترتكباعمالايةاواسراميلبوجودالتوراتية

01(.ا:9الاولىالرسوليوحنا)رسالة.لحقوقه

الكنسمهةننا"سدكما

اورشليم.سلأماجلهنوالصومالصلاةعلىتواظبان-

.مكانكلفياليهودوكافةوسكانهااسرائيلاجلمنتتشفعان-

وفقاوعملاوقولافكرااليهوديشعبلاسرائيلوالدعمالمعبةعنتعبران-

1(.3:هيوئيل7ءو63:6اشعياء،OA)اشعياءوارشاداتهالربلهد!

وثعترف:

هوهابهاالخاصةالكبيرةالابديةالعهودمنحهاتمقدالعربيةالشعوببأن

اناهافيه.لكسمعتفقداسماعيلواما1(:لأ:.)7التكوينسفرفيمبين

وفي،كبيرةاهةواجعلهيلدرئيساعشراثنيجدا.كثيراواكثرهواثمرهاباركه

25(.وا:24)9اشعياء:سفر

نثا"سك:فنحنلذلك

ولبنانوسورياالاردنوقادةوغزةوالسامرةاليهوديةفيالعربالزعماء

الوجور.فياسرائيلبحقالاعترافالاخرىالعربيةوالدول

الى:ونتوسل

الاسرائيليينبالقادةيلتقواكيوغزةرالساهرةاليهوديةفيالعربالزعماء

مسبقةشروطاووساطاتاوتدخلرونمااسرائيلبذلكتطالبكمالوجهوجها

حقوقعلىالمحافظةولضمان،وغزةوالسامرةاليهوويةفيالحاليالنزاعلحل

المفاطق.هذهفيالسكانومسؤوليات

3-صلا

http://kotob.has.it



كمانحث:

والاقتصاديةالسياسيةالحقوقمنحعلى،المقدسالكتاللابموجب،اسرائيل

يترلوابانيرضونالذينوغزةوالسامرةاليهوديةسكانلجميعوالثقافية

)ايزيكالعنفالىاللجوءدونلهاالملازهةوحقوقهممسؤولياتهمباخلاص

:t'VAV،37:7(.مى

ان:علىونوكد

منتظهرالتياللهنعمةعلىيعتمدحرةيهوديةكدولةاسرائيلمستقبل

جديد:هنالقوةفيهاتبعثالتيالاجراءاتهذهمثلخلأل

.بالسكانالاهلةغيرالارضمنالاجزاءفيالاستيطان-

الموحدةالاقتصاديةالتنميةخطط-

طريق:عناليهودممهالسكانيالنموتنشيط-

31(.ارمياء43،)اشعياءالعودةقشجيع-

.الخارجالىالهجرةتشجيععدم-

03:13(خروجء94:ه)اشعياءالاجهاضوقف-

الله.اماموالتوبةوالصوموالصلاة-

الموتمر:مندوببموثحن

القدسفيسفاراتهاواقامةدبلوماسياباسراميلالاعترافالدولكافةنناشد

منوبركتهاللهنعمةعلىبذلكلتحصلوالوسائلالطرقبشتىاسرائيلومساعدة

حقوقوانكارالاقتصاديةالمقاطعةعنبالكفونطالبهالاسراميل،دعمهاخلال

ارضالىالعودةفيلحقهممعارضةايةاوضدهمالدينيالضغطاوالثقافيةاليهود

وسورياالسوفياتيالاتحادمطالبةعلىنعثهاكماا:3(.3)تكويناسرائيل

باطلاقهماليهودتضطهدالتيالاخرىالدولوجميعوايرانوالسورانوالحبشة

وبالمثلا-16(.ا:64ارمياء43:ه،)اشعياءاسرائيلارضالىليعودوافورا

ايمانهمبسببللمسيحيينلاضطهادهاالشجبتستحقالتيالدولجميعنطالب

فورا.ذلكعنبالكف
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تمر:وكمو

وسائلمنالكثيرقبلهنلحدهالمتجاوزالسلطةاستعمالبامتعاضنستنكر

الاخيرةللاحداثتغطيتهافيالعالصالعامالرا!علىسلبياالتأثيربهدفالاعلأم

اسرائيللسياسةالمعهودةمعالجتهاطريقةوفي،وغزةوالساهرةاليهوديةفي

نقلهافيالمسؤوليةهنكبيرقدرعلىتكونبانونطالبها،والخارجيةالداخلية

.متحيزةوغيروعادلةبهاوموثوقدقيقةتكونبحيثالاخباريةللتقارير

الامرهذامنبينةعلىيكونواانالصهاينةالمسيحيينكافةنناشداننا

اشكالمنشكلانعتبرالذيالاعلاموسائلاستخدامسوءضدموقفاويتخذوا

علىالاخطاءمذهمثلنرفضانعليناويجببل.الصهيونيةوهعاداةاللأسامية

كورنتوساهلالىالاولىالرسولبولس)رسالة.والمحليالقوميالمستويين

ا-13(.3:.

الموتمر:مثدويرونحن

اسرائيللانعاشللشعوبمنهامفرلاالتياللهدعوةانهنتامةقناعةعلى-

)اشعياءالاقتصارجمي.الدعماشكالمنوغيرهاالاموالاستثمارتتضمنوتعزيتها

.)04:1

روميةاهلالىالرسولبولس)رسالةلاسرائيلالدعمهذامثلنشجع-

5:37.)I

الدوليةالمسيحيةالسفارةاشرافتحتتوضعاقتصاديةقوةبانشاءنوصبم-

الامكاناتهذهمثلعنالتقاريروتقديموالتطويرالبحثمهمتهاالقدسفي

التجاريةالمشاريعوتشجيعاسراميلفيوالاستثمارالبنكيةكالايداعات

العالمانحاءجميعفيالاسرائيليةالمنتجاتوبيعوشراءالرائدةالاسرائيلية

انهالىالاعتباربعينالاخذيجبكما.الخيريةالمؤسساتالىالتبرعاتوتقديم

والعربالمسيحيينعلىيتعيناسرائيلتاريخمنالحاسمةالمرحلةهذهفي

بلاسرائيلبقاءاجلهنفقطليسالاقتصاديةالشراكةمننوعخلئواليهود

اقتصاديا.لازدهارهاايضا
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هأنه:تامهفقةعلىونحن

ا:16(20)-,"بمجدهفيهاسيظهرصهيونالرببنى"اذا-

(06:ه)اشعياء-الاممغنىاليك"ويأتي-

فيالطويلةالسنينعبرالمكتسبةالحكمةهواهبدمجعلىيعملهنافالله

المستثمرينعلىانكما،صهيونبناءرؤياعلىالاهتمامليركزالعملهجال

اسرائيلفياموالهمتوظيفالىالمباررينطليعةفييكونواانالمسيحيين

حذوهم.وليحذواالاخرىالدولاهامالطريقوتمهيد

نقرر:وكافرادكموتمرفنحنواخيرا

الاربعينبالذكرىالاحتفالعنللاعلانبلدهالىمناكلكسفراءالعودة-

المختار.اللهشعبتاريخفيابتدأقدجديداعهداانمعتبريناسرائيلدولةلقيام

ثقرر:كما

جميعوفياسرائيلفياليهود!الشعبمساندةاجلهنجهودنامضاعفه-

.نحوهبالتزامناوالاقرارالعالمانحاء

الكنائس.ولقارةالاعلاموسائلوممتليدولنالقارةقناعاتناعنالاعلان-

الخفية.اشكالهابجميعاللاساميةمحاربة-

العزيزتراثناوشعبها،اسرائيلاجلمنانقطاعدونوالتشفغالصلاة-

5:3(0)ارمياءوهستقبلنا.
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شبم:لحواا

الاصوليةالسميحية:الصهيونيةالمسيحيةالنزعاتهنانواعثلاثةهناك
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